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1. Bakgrund 
Vi i västvärlden ägnar stor del av tiden åt medierna. Även om vi aldrig gick utanför dörren 

och undvek kontakt med andra människor skulle vi ändå kunna göra oss en uppfattning av hur 

omvärlden ser ut enbart genom att titta på Tv eller läsa en tidning. I boken ”Allt är möjligt”, 

en handbok i mediekritik utgiven av Jämställdhetsenheten, Näringsdepartementet i Sverige, 

kan vi läsa om hur medierna har övertagit skolans och kyrkans roll, som förr hade större 

inflytande och lärde ut vad som var bra och dåligt, rätt och fel (Jacobsson m.fl., 2004; 15). 

Dagens samhälle är mycket beroende av medierna, precis som medierna är beroende av 

samhället. Dessa två har en tydlig relation till varandra, och de som är mest utsatta och 

mottagliga av mediernas massbudskap om bland annat kroppsideal, skönhet, sex och den 

rådande kändishetsen, anser vi är unga tjejer i tonåren. Det finns en rad olika medium att 

influeras av, och alla har de olika betydelse i unga människors vardagliga liv och utveckling.  

Medieforskare har kommit fram till att massmediernas makt är omedveten. Medierna finns i 

våra vardagliga liv som en naturlig beståndsdel, som vi hämtar kunskap, världsbilder, bildar 

åsikter, normer och attityder från (Jacobsson, 2004; 16). För vår generation är medierna en 

självklarhet, eftersom det funnits i så stor utsträckning ända sedan vi var små. Vi har levt med 

det dagligen och tänker inte på hur stor makt medierna har över oss. Därmed vårt intresse att 

studera ett av mediernas alla områden –Tjejtidningar. 

 

Kulturen har utvecklats på så sätt att vi associerar skönhet med det goda och fulhet med det 

onda. Attraktiva människor ses som gladare, mer framgångsrika, smartare, intressantare, 

varmare, ståtligare och mer sociala (Hesse-Biber, 1996; 59).  

Som ung tonårstjej är man mycket mån om att passa in och skapa sig en identitet. Grupptryck 

spelar stor roll, men det finns även andra källor än kompisar och andra människor runt 

omkring att ”påverkas” av, bland annat veckotidningar för unga tjejer, så som FRIDA, Solo G 

och Vecko Revyn. I de här tidningarna kan man läsa om allt från bantningstips till obekväma 

sexfrågor. Idag är det meningen att kvinnor ska vara smala utan att behöva använda korsett, 

hon ska förbli så genom träning och bantning, allt detta för att kunna känna frihet i att 

använda tunna och tajta kläder (Hesse-Biber, 1996; 44).  Modeindustrin gör trend av kläder 

som ska passa för smala former. De heta trenderna är det som förekommer som modetips i 

tjejtidningarna, självklart har detta betydelse för en ung tjej som försöker hitta sig själv. 

 

Det finns inte speciellt mycket man kan göra för att förändra på innehållet i medierna. De 
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speglar helt enkelt samhällets syn på alla ideal. Frågan är bara om det är medierna eller 

samhället som bestämt idealen. Om tjejer fortsätter vara så upptagna med att försöka 

kontrollera sina kroppar genom bantning, extrem träning och självförbättrande aktiviteter, 

förlorar de kontrollen över andra viktiga aspekter av hur vi kan förändra status quo (Hesse-

Biber, 1996; 32). Det finns mycket mer att tänka på än hur man ser ut. Om alla fortsätter köpa 

idealen som råder i dagens samhälle, ger det möjlighet för medierna och modeindustrin att 

fortsätta förvränga ungdomars kroppsuppfattningar, och gå ännu längre över gränserna. 

Skönhetsindustrin tjänar enormt mycket på att kvinnor fortsätter känna osäkerhet och att deras 

kroppar förlorar i ”skönhetstestet” (Hesse- Biber, 1996; 32). På detta sätt hjälper 

tjejtidningarna modeindustrin att tjäna pengar.  

 

Barn- och ungdomars påverkan av medieprodukter kallas mediesocialisation. Kulturindustrin 

säljer inte bara produkter, utan hela livsstilar. Denna framgång har enligt vissa gett 

ungdomskulturen ett ansikte som ett resultat av skicklig manipulation (Fornäs m.fl, 1989; 18-

19). I dagens samhälle är det lätt att bli påverkad av medierna och dess reklam, det finns så 

mycket av det och det är ofta svårt att avstå. Studier hävdar att mellankrigstidens USA 

uppvisade den första synbara utvecklingen av en konumtionskultur med nya smaker, 

dispositioner, upplevelser och ideal, som spreds via reklamen, filmindustrin, mode- och 

kosmetikaindustrin, masscirkulerande tabloidtidningar och tidsskrifter samt de stora publika 

sportevenemangen (Featherstone, 1994; 85). 

 

Tjejtidningar med sina glansiga sidor med reklam och skönhetstips, visar upp oärliga bilder 

som är retuscherade och tillfixade tills de ser perfekta ut, de som poserar på bilderna ser alltså 

inte ut så i verkligheten. De erbjuder att ”hjälpa” tjejer medan de samtidigt presenterar ett 

ideal som nästan är omöjligt att nå (Hesse-Biber, 1996; 32).  Tjejtidningarna lägger mycket 

fokus på det ytliga, så som kroppsformer och andra skönhetsattribut, och framför allt på hur vi 

ska nå dit.  

Ur; Am I Thin Enough Yet. (Hesse-Biber, 1996; 32). 

”Reklamen visade mig exakt hur jag borde vara, inte hur jag var. Jag var inte lång, jag var 

inte blond, jag var inte smal. Jag hade inte smala lår, jag hade inte platt mage. Jag är kort, 

har brunt lockigt hår, korta ben...”   - Nancy, Collage student, USA. 

 

I boken ”Allt är möjligt”, berättas det om skönhetsslaven som får medierna att 

uppmärksamma oss på att vi måste göra vårt bästa för att uppfylla idealen. Kvinnors kroppar 
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och utséenden blir problem, rynkor och celluliter är hot vi ska attackera (Jacobsson m.fl., 

2004;  35). Vi ska hela tiden tänka på hur vi ser ut. Genom tidningarna får vi tips och råd om 

hur vi ska råda bot på dessa problem. Vi får ta del av skönhets –och träningstips som ska 

hjälpa oss överkomma våra fel och brister. 

 

Som vi nämnde ovan tror vi att de mest mottagliga befinner sig i tonåren, därför valde vi att 

lägga vikten på tjejer i åldrarna fjorton och sjutton, då man befinner sig i mitten av högstadiet 

respektive gymnasiet. Dessutom har man som fjortonåring precis kommit in i den känsliga 

perioden av sin pubertet och som sjuttonåring har man blivit äldre och förhoppningsvis visare 

och mer kritisk mot medias innehåll. Vi tyckte att det var ett viktigt och aktuellt ämne att ta 

upp då utséendefixeringen i samhället och medias betydelse nästan blivit löjligt avgörande för 

hur vi ser ut och beter oss.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien var att se på vilket sätt och inom vilka områden som de här tidningarna ger 

inspiration och får betydelse för ett antal unga tonårstjejer. Vi vill ta reda på hur 

tjejtidningarna skapar mening i de unga tjejernas liv, och höra de berätta om på vilket sätt de 

använder innehållet och budskapen i vardagliga situationer. Vi ville alltså studera hur tjejerna 

tar emot och tolkar materialet om kropp, skönhet, sex och kändisar, som är de övergripande 

ämnen som tas upp i tidningarna.  

 

Vår frågeställning lyder som följer; 

Vilken betydelse har tjejtidningar för de unga tjejer i tonåren vi talat med, i utvecklingen av 

kropp- och skönhetsideal och identitet, samt, vilken betydelse har åldern för hur man 

uppfattar innehållet? 

 

För att nå fram till svaret på vår frågeställning har vi gjort intervjuer med personer vi anser 

mest mottagliga av tjejtidningarnas budskap, läst relevanta böcker som behandlar vårt ämne 

samt gjort en beskrivande analys av tjejtidningarna. Vi använde oss också av ett antal 

underfrågor; 

 

• Varför läser unga tjejer tjejtidningar? 

• Vad av allt innehåll i tidningarna tar tjejerna till sig mest, medvetet eller omedvetet?  

• Skapar tidningarna betydelse i deras liv, i så fall hur? 
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2. Teoretisk utgångspunkt 
När vi studerar ett fenomen är det viktigt att vi väljer teori med omsorg. Vi måste välja teori 

eller teorier som passar väl ihop med vårt ämne. Teorin vi väljer att arbeta utifrån bestämmer 

hur vi skapar mening, vilka frågor vi ställer samt hur de tänkbara svaren lyder.  

 

2.1 Cultural Studies 

Vi har under studiens gång hela tiden arbetat med Cultural Studies som bakgrund.  

Cultural Studies traditionen uttrycker inte ett specifikt område utan inspireras av flera, såsom 

marxism, psykoanalys och feminism (Alasuutari, 1996; 35). Just därför ansåg vi att den 

passade oss utmärkt, eftersom vi också har hämtat inspiration från bland annat feministisk 

teori gällande utseende, kropp och sex, till vår studie. Inom Cultural Studies traditionen är det 

viktigare att få ett grepp om de rådande kulturella och sociala fenomenen än den teoretiska 

och metodologiska renheten. Kärnan i Cultural Studies ligger delvis i förståelsen av kulturen 

och samhället (Alasuutari, 1996; 25). Det vi studerat är en slags relation eller samband mellan 

mediekultur och ungdomssamhälle. Alla definierar kultur på olika sätt. För vissa handlar det 

om teater, konst och litteratur, för andra handlar det om musik, mode och stil. Inget är rätt 

eller fel, allt är relativt. Konst för en person kan vara målningen av Mona-Lisa, men för en 

annan kan det vara graffittiväggen i tunneln genom centrum. Alla kulturella produkter 

reflekterar samhället och det vardagliga livet (Alasuutari, 1996; 25), så väl även tjejtidningar.  

 

Cultural Studies traditionen kan ses som en likhet till klassisk sociologi och inom denna teori 

tas kultur på stort allvar och ges viss självständighet, samtidigt betonas det att utövandet av 

och symboliken i det vardagliga livet inte ska isoleras från frågor gällande makt och politik. 

Cultural Studies intresserar sig även för problemen hos utvecklingen i västvärlden och faktiskt 

hela världen (Alasuutari, 1996; 24).  

Bourdieu anser att utbildning precis som uppfostran och konsumtionen av kulturella produkter 

är viktiga sfärer där individer samlar på sig kulturellt kapital (Alasuutari, 1996; 34). I skolan 

och i hemmet får vi kunskap och skapar oss en allmänbildning, Hur vi utvecklas handlar 

mycket om vilka vi umgås med och hur deras värderingar lyder. Även medierna har idag en 

väldigt stor roll i uppfostran, vi blir hela tiden påminda om skönhetsidealen och hur vi 

”egentligen” borde vara. 
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Cultural Studies traditionen startade i England i slutet av 50-talet, och har på senare tid byggts 

vidare av Birminghamskolan, och idag har Cultural Studies många självständiga ”rötter” i 

många olika länder runt om i världen (Alasuutari, 1996; 23). Birminghamskolans rötter kan vi 

finna i den brittiska arbetarkulturen, franska strukturalismen och semiotiken, men främst i den 

amerikanske kriminilogin –också kallad Chicagoskolan. Chicagoskolan forskade om 

orsakerna kring kriminaliteten i amerikanska slumkvarter. När man forskade fann man ingen 

brist på kultur, utan snarare en ny form, med egna mönster och lagar –subkulturer (Fornäs, 

1989; 36-37). Idag står subkulturer för alla uppenbara ungdomsgrupper med gemensamma 

yttre kännetecken. Exempel på subkulturer är Punkare, som känns igen på sin lite udda 

klädstil och sina starka åsikter. 

Birminghamskolan intresserar sig för relationen mellan subkulturers stil (utseende, 

uppträdande, muisiksmak, språk) och de sociala händelser och konflikter som finns i 

samhället. De ser stilarna som koder för kollektiva erfarenheter och ett sätt att genom dessa 

erfarenheter lösa problem (Fornäs; 1989; 35). Tjejtidningar är ingen subkultur i sig, men allt 

som förenar en subkultur finns med och formar tidningarna till den kategori de idag tillhör –

ett medium för unga tjejer och kvinnor.  
 
2.2 Identitet 

Tonåren är en tid av identitetsskapande, att frigöra sig från sina föräldrar för att kunna hitta 

sin egen identitet. Tjejtidningars funktion som en vara, eller som reklampelare för diverse 

varor handlar mycket om konsumtion som uttryck för igenkännande, identifikation och livsstil 

(Hirdman, 2002; 37-38). För att ”hitta sig själv” måste man som ung prova på en hel del olika 

saker. Det är vanligt att ha ständigt varierande stilar, gällande både musik, kläder och åsikter. 

 

2.2.1 Från flicka till kvinna 

Som ung är det svårt att veta vad man ska tro på, hur man ska se ut, vilken slags musik man 

ska lyssna på, det som krävs är att man provar, och därefter ser vad som passar (Ganetz, 1991; 

9). En annan viktig del av identitetsskapandet är könsidentiteten. Vad som är manligt och vad 

som är kvinnligt blir viktigare. Unga kvinnor får många dubbla budskap om hur de ska vara 

och se ut för att vara kvinnor. De får budskapet ”Det spelar ingen roll hur du ser ut, bara du är 

duktig”, samtidigt kan vi läsa i tjejtidningarna hur vi ska göra för att se vackra ut eller hur vi 

ska göra för att bli smalare eller få fastare lår. 
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För att ta sig igenom denna tid av identitetsskapande måste man experimentera och se vad 

som passar bäst för en själv. Många unga tjejer har idoler som de ser upp till och får 

inspiration ifrån, man använder alltså idolen för att uppfylla personliga syften. Likaså är det 

med subkulturer, som också fungerar som ett sätt för att hitta sig själv, du kan få inspiration, 

men du behöver inte ”tillhöra” någon viss subkultur för det (Ganetz, 1991; 10-11).  

Identitetsskapande handlar om att skapa sig en uppfattning om olika saker. Hur man ska 

förhålla sig till droger, ras, klass, kön och mycket mera. 

 

2.2.2 Identitet och medier 

Det finns två viktiga och inflytelserika källor till hur man uppfattar sin egen kropp och ideal, 

dessa två har identifierats som media och andra människor. Sociala och kulturella värderingar 

och normer om kropp och utseende är kraftfulla i skapandet av individens kroppsliga identitet. 

Dessa normer och värderingar är utmärkande i den tid och kultur vi lever i. Massmedierna är 

en mäktig förmedlare av kropps- och skönhetsideal. Dessa finner vi i mycket av innehållet 

och visas ideligen genom det konstanta flödet av bilder, som framförallt betonas i annonser 

och reklamer (Bengs, 2000; 129). Trots att de flesta bilder i tidningarna är retuscherade, är det 

ändå i annonser och reklam som människor ser som mest perfekta ut, vilket gör det förståligt 

att unga tonåringar influeras av just dessa fenomen. Kända ansikten förekommer ofta i 

annonser och reklam, vilket leder till att de blir förebilder för unga tjejer som vill se ut som 

dem. Exempel på dessa reklamer kan vara de från L’oreal, både smink och hårfärger, samt 

klädkedjan MQ. 

 

Trots att tjejer och killar väljer olika slags medier, så får både tjejer och killar negativa 

effekter gällande sitt självförtroende om de ”köper” mediernas bilder. Det är bevisat att 

tonåringar har sämre självförtroende om de accepterar mediernas budskap om utseende. 

Mediernas inflytande spelar en unik roll för tjejer gällande kroppsideal, vilket i sin tur är 

väldigt negativt i skapandet av deras självförtroende (Kundanis, 2003; 94). Som ung tror vi att 

det är lätt att få dåligt självförtroende om man tittar på bilderna i tidningarna, och ser en bild 

av ett vackert ansikte och en perfekt kropp, och sedan tittar på sig själv och inser att ”jag ser 

inte ut så”. Med åldern utvecklar man dock ett lite mer realistiskt tänkande och inser att alla 

inte kan vara lika. 

Ätstörningar och mediekonsumtion har en bevisad koppling med varandra. Vissa forskare 

menar att bilder av kvinnokroppen kan leda till att unga tjejer får felaktiga 

kroppsuppfattningar och ideal, som i sin tur kan leda till ätstörningar (Kundanis, 2003; 96-



 9 

97). 

Trots att medierna har en betydande roll i identitetsskapandet finns det även större faktorer; 

Vilka människor man har omkring sig, vilka man umgås med och hur man har uppfostrats i 

hemmet. 

 

2.3 Feministisk Teori 

Ur ”Allt är möjligt” (Jacobsson m.fl., 2004; 10-11). 

”Medierna har uppenbarligen många funktioner för oss. De är arena för offentliga samtal 

och demokratiskt opinionsbildande. De finns med i vårt identitetsskapande och vi söker 

bekräftelse för beteenden, åsikter och handlingar. Vi får kunskap. Våra drömmar och 

fantasier influeras av mediernas innehåll. Men de stereotypa bilderna ockuperar 

medieutrymmet. Att kvinnors röster, intressen och behov inte skildras eller tas på allvar 

bedöms vara ett allvarligt hinder för demokrati, jämställdhet och rättvisa.” 

 

Feminismens mest grundläggande egenskap går ut på att kvinnors underordning i samhället 

måste ifrågasättas och utmanas. Detta innebär en kritisk granskning av kvinnors situation förr 

och idag. Feminismen ifrågasätter också de dominerande patriarkala ideologier som beskriver 

kvinnors underordnade roll som naturlig, universell och oundviklig. Man utgår från att 

kvinnor är förtryckta och att kvinnans handlingsfrihet kretsar kring mannens makt -mannen 

som har större makt över ekonomin, kulturen och näringslivet än vad kvinnorna har (Abbott 

& Wallace, 1997; 28). Vi får dock inte bortse från att alla kvinnor är olika och har olika liv 

och positioner i samhället. Men det spelar egentligen inte så stor roll, då feminismen handlar 

om att skapa jämställdhet.  

Allt detta utgör en världsbild från ett manligt perspektiv. Enligt Abbott & Wallace krävs det 

en verklighetsbild utifrån kvinnors synvinkel (1997; 28). En världsbild som beskriver män 

och kvinnor som två lika värda varelser, där män och kvinnor blir betalda lika mycket för 

samma arbete och där kvinnlighet och manlighet är ord som inte existerar.  

Enligt Björk är kvinnligheten endast en mask vi bär varje dag, när vi sminkar oss och gör oss 

fina för männen. Kvinnlighet i dagens samhälle innebär att vara pysslig, huslig, vänlig och 

omtänksam, detta är den kvinna vår kultur valt att definiera som ”kvinnlig” (Björk, 1996; 10-

11).  

Björk menar att många inte känner sig sexiga förrän de fått på sig ett klädesplagg eller smink. 

Det är utstyrseln som gör oss sexiga och ”kvinnliga”. Simone de Beauvoir sa en gång ”man 

föds inte till kvinna, man blir det”. Hon menar att ”kvinna” är en social och kulturell produkt, 



 10 

istället för en biologisk. Kvinnligheten är inte naturlig utan något som formas på en psykisk 

nivå. Det som idag kallas för kvinnlighet har skapats i ett relationsförhållande till vad som står 

för det som är manligt, kvinnligt och manligt står i motsats till varandra (Ganetz, 1991; 7). I 

tjejtidningarna kan unga tjejer läsa om hur de ska göra för att fånga den sötaste killen och hur 

de ska vara och se ut för att få honom intresserad. Mycket handlar om hur du ska göra för att 

förbättra dig själv och ditt yttre. Tidningarna är enligt oss en av de största mediala källorna 

som uppmanar tjejer att bli ”kvinnliga”.  

 
Kroppen har alltid varit en viktig del av Feminismen. Mycket av det feministiska arbetet har 

lagt fokus på avbildning och på kvinnors kroppsliga erfarenheter av mens, graviditeter, 

klimakteriet, hälsa och sexualitet. Feminister kämpar för att vinna kontroll över rättigheten till 

sina kroppar. Fler frågor som diskuterats av feminister är kroppsideal, ätstörningar och 

plastikkirurgi. Feministisk forskning om kroppen har inspirerats av många olika teoretiker, en 

av de framträdande är Foucault (Bengs, 2000; 24) som har intresserat sig för frågor gällande 

kropp och sexualitet. Det finns många exempel inom populärkultur där en vanlig ”girl next 

door” (glasögon, konservativa kläder, blyg och osminkad) plötsligt förändras, oftast när en 

man ingriper och ”gör om henne”, en så kallad make-over (Danaher, 2000; 134).  

Ett exempel på en film där en blyg och ensam tjej transformeras in till en sexig kvinna är 

”She´s all that”, där en ung tjej blir utsatt för ett dumt vad mellan några killkompisar, där en 

av skolans populäraste killar slår vad om att han kan göra den fulaste tjejen så snygg att hon 

kan bli balens drottning. Som i alla amerikanska tonårsfilmer blir de självklart kära och till 

slut tillsammans. En ungdomsfilm som denna sänder ut signaler som visar att om du är snygg 

blir killar kära i dig. Det ger även en väldigt subjektiv bild av vad som anses vackert, du ska 

exempelvis inte vara osminkad, använda annorlunda kläder eller bära glasögon.  

 

I början, när Vecko Revyn fortfarande var en ”ung” tidning var det mannen som stod i fokus. 

Det var kring honom tankarna flödade i artiklar och reportage om mode, i noveller och 

annonsmaterial. Skönhet var (och är än idag) en avgörande faktor för att få behålla sin man, 

vilket syntes väl i de ständigt återkommande reportagen om och kring Fröken Sverige-

tävlingen, som också startades av dåvarande manlige chefredaktören för Vecko Revyn 

(Hirdman, 2002; 67). Förr var det vanligt att det var männen som hade den här typen av arbete 

av hög status. Nu ser det helt annorlunda ut, en tjejtidningsredaktion består nästan enbart av 

kvinnor, det kan på sin höjd vara en man som är exempelvis webbansvarig.  

Utseendehetsen blir mer och mer extrem och kryper längre ner i åldrarna. Vi kan se på 
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tidningars omslagsbilder och löpsedlar att det yttre står i fokus. Som ung tonåring ser man 

bortom all ironi och tror på att du måste vara vacker och smal för att killar ska tycka att du är 

attraktiv. Vår erfarenhet är att killar inte anser det rådande skönhetsidealet vara det mest 

attraktiva.  

 

2.4 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder tolkningslära. Ursprungligen användes den som en metodlära som 

användes inom vetenskaper som teologi och juridik, vilket alltså är vetenskaper som försöker 

avgöra vad som är meningen med eller i vissa skrifter, så som Bibeln och Lagen (Gripsrud, 

2002; 172). Hermeneutiken handlar inte om att förändra en världsbild, denna teori handlar i 

grund och botten om att tolka och förstå meningar och budskap. Forskare och andra ser vägen 

dit på olika sätt. Det finns många sätt att tillämpa hermeneutiken på men dess essens är den 

samma genom allt. Även om två forskare studerar samma fenomen betyder inte det att de 

tolkar fenomenet på samma sätt. Hur man tolkar något beror på varje individs värderingar och 

förförståelser. 

 

Filosofen Wilhelm Dilthey är den så kallade upphovsmannen till distinktionen mellan 

förklarande och förstående vetenskaper. Naturvetenskapen hör till den första och 

samhällsvetenskapen till den andra (Gripsrud, 2002; 172-173). Vi som samhällsvetare 

använder oss alltså enligt honom av förståelse, dock har detta indelningssätt kritiserats av 

andra, bland annat av sociologen Max Weber. Vi anser att vi först måste förstå för att sedan 

kunna förklara, vi använder oss inte enbart av den ena av dessa, vi måste använda båda för att 

nå vår kunskap. I våra intervjusituationer har vi hela tiden lyssnat mycket genomgående under 

intervjuernas gång och sedan ännu en gång när vi gick igenom det inspelade materialet. Det 

gäller sedan för oss att förstå och tolka tjejernas svar för att sedan kunna förklara dem och 

skriva ner dem i analysen. Därför anser vi att båda begreppen behövs för att göra en legitim 

hermeneutisk studie.  

 

Hermeneutiken handlar alltså om att tolka, förstå och förklara, det verkar kanske enkelt, men 

är mycket mer komplicerat än det låter. Inom hermeneutiken handlar det om att se innebörden 

hos olika fenomen, att se något, tolka det och sedan förstå det. Enligt hermeneutiker finns det 

ingen absolut sanning, mycket eftersom vi alla tolkar det vi tar in på olika sätt. Vår 

förförståelse spelar hela tiden roll när vi arbetar på ett hermeneutiskt sätt, eftersom vi tolkar 

utefter denna. Hermenutiken erkänner att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi 
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studerar verkligheten (Ödman, 2001; 10). Tolkningar beror alltid på andra tolkningar. Det vi 

läser i exempelvis böcker är alltid tolkat av författaren, vi gör därefter en tolkning av det 

författaren skrivit. Ett annat exmpel kan vara en intervju. Den som blir intervjuad har sina 

egna resonemang om olika ämnen som vi sedan tolkar i vår framställning och analys av det vi 

fått berättat för oss.  

 

Vi har arbetat med den hermeneutiska cirkeln i bakhuvudet under datainsamlingen. Vi har 

använt oss av fokusgrupper, och ser varje deltagare i dessa fokusgrupper som en del av 

helheten, då helheten är hela gruppen, och varje grupp är också en del av en annan helhet, 

som är våra data. Ödman liknar den hermeneutiska cirkeln vid ett pussel, där varje pusselbit är 

en del av helheten som är hela pusslet, precis som vi ser på fokusgrupperna. Alla delarna är 

nödvändiga för att få en uppfattning om helheten, det råder ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan del och helhet (Ödman, 2001;78).  

 

Det finns enligt Alvesson & Sköldberg två olika inriktningar inom Hermeneutiken –den 

aletiska och den objektiverande. Den objektiverande hermeneutiken innehåller den 

hermeneutiska cirkeln. Vad som är del och vad som är helhet bestäms av forskaren själv i 

förhållande till dennes problemformulering (Alvesson & Sköldberg, 1994; 121). Man ska vara 

så objektiv som möjligt i sin tolkning, men objektiviteten är alltid relativ. Vi anser att det är 

väldigt svårt att vara helt objektiv i den beskrivande analysen av tidningarna, men att det 

krävs objektivitet i intervjuerna samt i analysen av intervjuerna, då vi inte har rätt att ställa 

ledande frågor eller vinkla deras svar. Dock är vi medvetna om att vi gjort ett urval, då vi valt 

ut vilka fågor vi belyst och vilka citat vi lyft fram. Den aletiska hermeneutiken kännetecknas 

av en avslöjandestruktur, man avslöjar något som ligger på en latent nivå (Alvesson & 

Sköldberg, 1994; 131). Denna inriktning är indelad i tre underkategorier. Den första är den 

existentiella hermeneutiken som handlar om att man ska förstå det konkreta –den helt vanliga 

världen som vi lever i (Alvesson & Sköldberg, 1994; 132). Varje dag lever vi i en värld där vi 

måste hitta vår egen plats och finna oss till rätta. Vi är varje dag mottagare av mediernas alla 

budskap, medvetet eller omedvetet, och vi måste försöka finna vår plats i det enorma 

medielandskap vi lever i. Den andra underkategorin är den poetiska hermeneutiken som 

handlar mycket om litterära texter och metaforer i en så kallad poetisk sfär (Alvesson & 

Sköldberg, 1994; 140). Den sista är misstankens hermeneutik, där man hela tiden ställer sig 

frågan varför något händer, och där man ständigt misstänker att det alltid ligger något under 

ytan (Alvesson & Sköldberg, 1994; 149).  
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Enligt Alvesson och Sköldberg behöver vi både den objektiverande och den aletiska 

hermeneutiken för att utföra en studie. För att bevara grunderna i dem bör del- och 

helhetsbegreppen förbli oförändrade, samma gäller förförståelse och förståelse (Alvesson & 

Sköldberg, 1994; 165). Det här anser vi vara till vår fördel, då vi kommer att använda vissa 

saker inom den aletiska hermeneutiken och vissa från den objektiverande. Inom den 

objektiverande använder vi del- och helhetsbegreppet i form av den hermeneutiska cirkeln, 

den har tillämpats i analysarbetet. I den aletiska tar vi tillvara på förförståelsen som är en 

viktig del i studien. Vi har tillämpat hermeneutiken i analysen av intervjuerna, och har valt att 

göra en mindre beskrivande analys av tidningarna. 

 

 

3. Metod 
För att göra en vetenskaplig undersökning/studie behöver man en metod att arbeta efter. En 

metod gör det möjligt för dig att gå från idé till utförande till resultat. Det finns många olika 

slags metoder, men man kan inte använda hur många som helst. Inom hermeneutiken och 

Cultural Studies traditionen anses kvalitativ metod vara ett bra val, därför har vi valt att arbeta 

utefter denna modell. En kvalitativ metod innebär att man får mycket information om få 

personer, genom att göra intervjuer som går in på djupet. Vi intervjuade sjutton tjejer indelade 

i fyra olika grupper, två gymnasiegrupper med åldern 17 år och två högstadiegrupper med 

åldern 14 år. Vi gjorde fokusgruppsintervjuer för att samla in våra data. Två av intervjuerna 

tog plats på högskolan, och resterande två utfördes på de medverkandes skola. Vi valde att 

koncentrera vår studie kring tre tjejtidningar; FRIDA, Vecko Revyn och Solo G. 

Fokusgruppsintervjuer innebär att man intervjuar fler personer samtidigt med fokus på ett 

visst ämne. Det innebär också att vi inte gjort någon generaliserande studie, då en 

generalisering är omöjlig att utföra eftersom vi bara gjort fyra intervjuer, vilket inte ger oss en 

tillräckligt stor bredd för att kunna uttala oss om några större övergripande svar och åsikter. 

Detta innebär dock inte att vi är missnöjda över den studie vi gjort, utan anser att man kan 

göra på många olika sätt beroende på vad man vill ta reda på och är ute efter. 

 

3.1 Urval och avgränsning 

Med tanke på att detta arbete måste avgränsas av tidsskäl, var det inte möjligt att utföra fler än 

fyra intervjuer. Eftersom de även skulle transkriberas och resultatet analyseras, tog hela 

processen mycket lång tid. Har man för många intervjuer blir det svårt att hantera materialet, 
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det är svårt att få en överblick och samtidigt få grepp om de detaljer som förenar och separerar 

de intervjuades olika uttalanden och åsikter. En annan viktig del är att några få bra intervjuer 

är bättre än många mindre bra. Antalet grupper som väljs att ha med i studien beror också på 

hur mycket data vi som forskare vill producera och arbeta med (Morgan, 1997; 43). Till denna 

studie ville vi få tag på ett antal unga tjejer som representerade en bredd bland ungdomar. Vi 

utgick ifrån ett strategiskt urval, varav det lättaste sättet att få tag på respondenter var att gå 

via skolorna. Därför valde vi två äldre grupper (andraårselever på gymnasiet) och två yngre 

grupper (åttondeklassare på högstadiet). Den ena gruppen av tjejer befinner sig i början av 

tonåren och den andra i slutet av denna tid. Vilken betydelse har åldern för hur kritisk man är 

till de här tidningarna, och hur mottaglig är man för innehållet?  

 

Vi bestämde oss redan från början att begränsa oss inom närliggande kommuner. Detta beslut 

gjorde vi av flera anledningar, bland annat av bekvämlighetsskäl, både för oss själva och för 

de deltagande, och av kostnadsskäl, då budgeten för denna uppgift var mycket liten, men 

också på grund av tidsbrist. Vi tog kontakt med fyra olika högstadieskolor som alla sade sig 

vara upptagna med annat. Vår sista utväg var att ringa en skola vi tidigare haft kontakt med. 

Äntligen fick vi napp. Det bar av till en skola utanför den områdesavgränsning vi tidigare 

gjort. 

 

En beskrivande analys har utförts av tre olika tidningar, två nummer av varje tidning, det är 

också dessa sex tidningar som förekommit under intervjuerna. Tidningarna vi analyserat är 

FRIDA nr; 20 och 23, Solo G nr; 9 och 11 och Vecko Revyn nr; 21 och 22. Alla tidningar är 

från år 2006. Anledningen till att vi valde just de här numren var för att vi hittade intressanta 

ämnen att analysera i dem. Under intervjuerna har det också påpekats att mycket av innehållet 

är djärvt och vågat.  

 

3.2 Metodval och materialinsamling 

När man använder kvalitativ metod finns det många olika arbetssätt, några av dem är 

observationer, djupintervjuer och fokusgrupper som alla fyller olika funktioner. Vi använde 

fokusgruppsintervjuer som enligt Eliasson ger mer information än intervjuer med enskilda 

individer, och ger en bild av hur människor fungerar och diskuterar i grupp (Eliasson, 2006; 

25). Det var precis det här vi var ute efter, vi ville inte veta endast en persons åsikt, utan ville 

se hur tjejerna resonerar i grupp och hur de talar till varandra, samt hur de läser tidningarna, 

om de är kritiska, om alla läser tidningarna på samma sätt eller om det varierar mellan 
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åldrarna. Vi fick hjälp av en lärare på en gymnasieskola för att komma i kontakt med några 

tjejer. Vi bestämde oss för att åka till skolan och presentera oss för tjejerna, för att inte vara 

totala främlingar när det var dags för intervjuerna. Tjejerna var tio stycken och de fick själva 

dela in sig i två grupper. Det var från början tänkt att det skulle bli två grupper om fem, men 

tjejerna valde att dela in sig i en grupp med fyra och en grupp med sex, för att de skulle få 

vara med sina kompisar och få känna sig så bekväma som möjligt vid intervjusituationerna. 

Med högstadieskolan gick det till på ett lite annorlunda sätt. Deras lärare valde att själv dela 

upp dem i två grupper om fyra, varav en var sjuk vid intervjutillfället. Eftersom denna skola 

låg långt bort, fanns det ingen möjlighet för oss att träffa tjejerna före intervjuerna skulle äga 

rum, vilket vi egentligen hade uppskattat, för att skapa en tryggare miljö och göra 

intervjusituationerna bekväma från början. Enligt Schröder är det en fördel om de som deltar i 

fokusgrupperna känner varandra sedan tidigare, eftersom man inte behöver lägga tid på att 

lära känna varandra (Schröder, 2003; 151). För de äldre blev det som att umgås som vanligt 

och diskutera kropp och själ, de var ju som sagt bekväma i varandras sällskap sedan tidigare.  

I en av de yngre grupperna var det mycket svårt att få fram varje enskild persons åsikt. De 

tittade på varandra och väntade på att någon annan skulle svara först, så att resten av gruppen 

kunde hålla med. Vissa ändrade till och med sina svar när någon av de andra sade något som 

lät bättre. Enligt Victoria Wibeck påverkas interaktionen mellan människor av 

förväntningarna på hur de andra ska agera. Dessa förväntningar har sin grund i tidigare 

erfarenheter (Wibeck, 2000; 28). Eftersom tjejerna kände varandra från början hade de en 

aning om vem av dem som brukar komma med kloka inlägg och svar, vilket kan ha varit 

orsaken till det vi just nämnde.  Det var en mycket blyg grupp som höll inne med många av 

sina åsikter. Det kan också ha berott på att de inte umgås på fritiden, och att de därför inte 

kände sig tillräckligt bekväma att diskutera vissa ämnen med varandra.  

 

Vi använde oss av en semi- eller halvstrukturerad intervjuform. Den innebär att 

intervjuguiden tar upp många frågor och kan därmed täcka stora områden, mer än vad en 

ostrukturerad intervju kan göra. Fördelen med den här modellen är att den går på djupet, 

eftersom vi som intervjuare frågar utefter en intervjuguide, så långt som de intervjuade är 

villiga att gå (Eliasson, 2006; 26-27). Vi tyckte att den här modellen fungerade väldigt bra, då 

vi hade en bra kontroll över diskussionerna trots att de var väldigt fria, det var ändå runt våra 

teman och frågor det diskuterades. 

 

En vanlig intervjumodell är trattmodellen. Den innebär att intervjun inleds med bredare 
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ämnen som sedan preciseras och leder in på de frågor man vill ha besvarade (Sandberg i 

Jarlbro, 2000; 177). Enligt forskaren Helena Sandberg (1997) borde denna modell kallas 

timglasmodellen istället, då hon anser att intervjun inte alls tar slut när man kommit in på mer 

precisa frågor, utan fortsätter att pendla mellan breda och smala frågor genom hela intervjun 

(Sandberg i Jarlbro, 2000; 177), vilket helt klart stämmer. Det märker man när man gör 

intervjun. Det var något vi inte tänkte så mycket på före intervjuerna, men det pendlar väldigt 

mycket i hur precisa och seriösa ämnena är.  

 

Det kan ses som en svårighet att vara objektiv i en studie som denna, eftersom vi var väl 

insatta i ämnet innan vi började studien. Dock försökte vi vara objektiva så långt det var 

möjligt under intervjuerna. Vi kämpade med att skriva frågor som var så långt ifrån ledande 

som möjligt. Vi hade kunnat fråga; Vad tycker Ni om det smala kroppsidealet som framställs 

idag? Vi frågade i stället; Vad anser Ni att det är för kroppsideal som media framställer? Detta 

gjorde att vi fick deras egna svar och inte de svar som de kanske trodde att vi ville ha. 

Inom Cultural Studies traditionen är det inte forskarens uppgift att ta fram en tolkning hos 

någon annan, man ska låta den komma fram till en tolkning själv (Alasuutari, 1996; 36), 

precis som vi gjorde med våra frågor under intervjuerna, inga ledande eller ja-och nej frågor. 

 

För att inte missa något av värde för studien, spelade vi in intervjuerna. Bandspelare anses 

vara ett standardverktyg inom den här sortens intervjuer. En fördel med att spela in en intervju 

är att man kan fånga intervjun precis som den gick till, och få ett citat precis som det sades, 

och att man kan gå tillbaka till inspelningen om vissa saker var luddiga eller oklara (Eliasson, 

2006; 25). Många kan uppfatta en bandspelare som besvärande och lite skrämmande, vissa 

vänjer sig och andra inte (Trost, 1997; 51). För att undvika detta hade vi ett litet knep. Vi 

spelade in intervjuerna med mp3 spelare. Fördelen med denna inspelningsutrustning är att den 

är mycket liten, och att den är mycket vanlig hos både unga tjejer och killar, vilket medför att 

den inte uppfattas som störande och farlig. 

 

Platsen och känslan där intervjuerna skulle äga rum var för oss viktig, vi var ute efter en 

mysig atmosfär och att de skulle ha kul under intervjuernas gång och känna sig trygga med 

oss som personer. Därför valde vi att utföra intervjuerna i en studio på högskolan. Där 

skapade vi en mysig hörna med kuddar, filtar, chips, godis och läsk, dämpad belysning och 

värmeljus. Dock gick det endast att utföra två av de fyra intervjuerna på detta sätt. De 

resterande två intervjuerna med högstadieeleverna utfördes på vederbörande skola. Vi lade ut 
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de utvalda tidningarna för bläddring och diskutering av innehållet. Vi hade ett frågeformulär 

som tog upp fyra olika teman; kropp och skönhet, sex och kärlek, kändisfixering, noveller och 

reportage, varav tjejerna diskuterade om dessa frågor och annat både med oss och med 

varandra. Omgivningen där intervjun äger rum har betydelse för hur fokusgruppen ska ledas 

och hur sessionen ter sig (Wibeck, 2000; 31). Det var som sagt viktigt för oss att intervjuerna 

skulle genomföras på en bekväm och trygg plats, men tyvärr gick detta inte att genomföra i de 

två sista intervjuerna. Dock kan vi inte veta med säkerhet att svaren hade varit annorlunda om 

även dessa två intervjuer utförts på den från början tilltänkta platsen, däremot är 

sannolikheten stor att de hade känt sig mer tillfreds i en mysigare miljö. Vi tror ändå att 

tjejernas egen skola kunde ha varit en tänkbar plats från början, då de både känner igen sig där 

och förhoppningsvis känner sig trygga.  

 

3.3 Fokusgrupper 

Denna form av intervjumetod innebär att en mindre grupp diskuterar ett specifikt ämne som 

alla har någon slags relation till. Fokusgrupper sker under mer eller mindre kontrollerade 

former, ledda av en samtalsledare. De deltagande är medvetna om att materialet spelas in och 

senare analyseras. Det är vanligt att fokusgrupper används bland annat inom Medie –och 

Kommunikationsvetenskap, Sociologi och Pedagogik (Wibeck, 2000; 19). Denna metod är 

användbar till att studera allt ifrån interaktion mellan deltagare till deras individuella tankar 

och åsikter. Fokusgrupper visar direkt de deltagandes likheter och skillnader gällande 

ståndpunkter och erfarenheter, istället för att analysera de separata uttalandena från varje 

enskild intervju (Morgan, 1997; 10).  

 

Fokusgrupper är en typ av gruppintervju, men det betyder inte att alla fokusgrupper är 

gruppintervjuer. En gruppintervju kan vara vilken gruppintervju som helst som inte har något 

forskningsändamål, där ändamålet är att samla in datamaterial genom gruppdiskussioner. En 

tredje viktig punkt är att diskussionsämnet är förutbestämt av forskaren eller samtalsledaren 

(Wibeck, 2000; 23). Vi valde teman och frågor utefter innehållet i tidningarna. Tjejerna fick ta 

del av de olika teman och vad intervjun skulle handla om innan intervjuerna skulle inledas. 

Detta var bra både för deras och vår egen skull, då alla kom till intervjuerna med föraning på 

vad som skulle hända och diskuteras.  

Samtalsledaren måste ta hänsyn till hur strukturerad fokusgruppen ska vara. Vi använde oss 

av en semi- eller halvstrukturerad intervjuform. Detta innebar att vi inte fick ta för stor plats, 

men inte heller låta diskussionen gå utanför våra uppsatta ramar. Som samtalsledare måste 
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man leva sig in i gruppen och tala dess språk, man måste lyssna aktivt och ge neutrala svar om 

man får några frågor. Det är också viktigt att använda samma samtalsledare i alla grupper om 

man gör fler än en fokusgruppsintervju, detta gör att reliabiliteten ökar (Wibeck, 2000; 76). 

Eftersom vi var två samtalsledare under våra intervjuer turades vi om att ställa frågor och 

delegera mellan deltagarna.  

 

För att fokusgruppen ska fungera krävs en adekvat blandning av personer, så som ålder, kön, 

bakgrund och klädstil, men man ska heller inte vara för olika varandra, då det kan påverka hur 

resten av gruppen behandlar deltagaren (Wibeck, 2000; 27-28). Eftersom denna studie 

behandlade ett medium som riktar sig enbart till tjejer, var det omöjligt för oss att mixa könen 

i intervjuerna. Vi såg det också som viktigt att våra intervjupersoner kände varandra från 

början, då vissa av frågorna kan uppfattas som pinsamma att diskutera bland människor man 

inte känner, i alla fall i den känsliga åldern tjejerna befinner sig i.  

 

En fördel med fokusgrupper är att gruppen för diskussionen framåt och den som intervjuar 

behöver inte ställa specifika frågor, dock använde vi oss av ett antal frågor gällande olika 

teman, men grupperna stod för det mesta av diskuterandet. Något som är spännande med 

fokusgrupper är att det i sådana sammanhang framkommer oförutsedda ämnen, inriktningar 

och diskussioner som forskaren inte kunnat förutspå skulle kunna vara intressanta för studiens 

syfte (Schröder m.fl, 2003; 153). Detta betyder att tjejerna vi intervjuade kopplade ihop ett 

ämne med ett annat, som vi inte tänkt på att ta upp, och på så sätt blev de intressanta för 

studien. 

 

Det finns dock nackdelar med denna typ av intervjuer, den som intervjuar har inte samma 

makt som som vid individuella intervjuer, vilket vi ansåg vara ganska bra, då målet var att bli 

”som en i gänget”, och inte inta någon överlägsen roll. En annan nackdel är att tiden kan bli 

knapp till att alla ska få prata lika mycket, samtidigt som de blyga inte tar lika mycket plats 

och initiativ. Dock såg vi det som en av våra uppgifter att se till att alla skulle få tala. Det är 

viktigt att intervjuaren känner att hon kan använda sin roll på så sätt att hon rättvist ger ordet 

till någon annan om en eller flera andra är de enda som pratar, så att alla får tid till att göra sin 

röst hörd (Schröder m.fl, 2003; 151). En tredje nackdel kan vara att intervjupersonerna 

påverkar varandra i svar och diskussioner, man faller för grupptrycket, vilket vi märkte var ett 

ganska stort problem när gruppen innehöll för många deltagande. 
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Om målet med en studie är att få fram generaliseringsbara resultat är fokusgrupper inte rätt 

väg att gå. Om man delar in människor i grupper och sedan utgår från att alla personer som 

skulle kunna tillhöra den gruppen tänker likadant och har samma åsikter skapar man ett 

empirsikt problem (Wibeck, 2000; 52).  Det gå inte att generalisera resultat från en 

fokusgrupp innehållande fem sjuttonåriga tjejer och sedan säga att alla sjuttonåringar tänker 

på samma sätt och har samma åsikter. För att kunna göra en generaliserande studie krävs det, 

som vi nämnde tidigare, ett kvantitativt angreppssätt, så som enkäter eller 

opinionsundersökningar.  

För att deltagarna ska befinna sig på ungefär samma nivå när intervjun börjar kan man 

använda sig av något som kallas stimulusmaterial. Det kan bestå av något som har relation till 

ämnet som ska diskuteras (Wibeck, 2000; 66), i vår studie använde vi oss av tidningar, som vi 

också gjort en beskrivande analys om. Dessa tidningar användes också som 

diskussionsunderlag under intervjuerna.  

 

3.4 Reflektioner över metod 

Vi valde från början att använda oss av tio tjejer, med fem stycken i varje grupp. Dock 

fungerade inte denna indelning vid de två första intervjuerna, då de själva delade in sig i en 

grupp om sex tjejer och en grupp om fyra. I efterhand insåg vi att åtta tjejer hade varit det 

ultimata, eftersom fyra tjejer var alldeles lagom, medan sex stycken blev en alldeles för stor 

grupp. Det var svårt att få alla att prata lika mycket och att delegera frågor rättvist. I boken 

”Fokusgrupper” av Victoria Wibeck, berättar hon om hur man kan dela upp fokusgrupper 

och hur många deltagare det ska vara i varje grupp. Man bör dock inte vara fler än fyra för att 

kunna skapa ett fungerande samtal (2000; 49). För många deltagande kan resultera i att vissa 

inte får göra sin röst hörd, medan andra talar i munnen på varandra. 

Till de två sista intervjuerna valde vi därför att ändra strategi, och bara intervjua fyra åt 

gången. Som vi nämnde ovan fick vi inte tag i någon högstadieskola i närheten eftersom 

rektorerna och lärarna var väldigt svåra att få kontakt med, samt att de inte hade intresse eller 

tid för vår studie. När vi fick kontakt med gymnasieskolan hjälpte rektorn oss att få kontakt 

med en lärare som i sin tur hittade tjejer som kunde vara med och ville bli intervjuade. Vi 

borde kanske ha tagit kontakt med en lärare direkt på någon högstadieskola lokalt, på det 

sättet hade det förmodligen fortskridit på ett bättre sätt, då rektorerna hade väldigt mycket att 

uträtta på annat håll.  

 



 20 

En fråga vi ställde oss efter intervjuerna var hur vi, samt platsen vi utförde intervjuerna på 

påverkade svaren vi fick. Under de två första intervjuerna ordnade vi till det riktigt mysigt och 

intervjuerna blev avslappnade och bra, men under de två sista intervjuerna tvingades vi sitta i 

ett litet utrymme på respondenternas skola. Vi kan dock inte vara säkra på att vi hade fått 

annorlunda svar eller att tjejerna hade agerat på ett annat sätt om vi befunnit oss i en mer 

avslappnad miljö, men vi ser det som en stark möjlighet. Det är också diskuterbart om de 

medverkande påverkades av resterande deltagare, ett så kallat grupptryck. Vad vi såg under 

intervjuerna tydde sig grupptrycket vara starkare hos de yngre fokusgrupperna. De tenderade 

att hålla med varandra istället för att ge egna svar. 

 

Under intervjuerna med åttondeklassarna erhöll vi känslan av att de hade svårt att förstå 

frågornas innebörd, detta trots att vi hade gått igenom frågorna mycket noggrant för att få de 

så pedagogiska som möjligt. Under intervjuerna med gymnasietjejerna kände vi att vi befann 

oss på ungefär samma nivå. Vi var mer som två tjejer i gänget, som var målet från början.  

 

Fokusgrupper var en bra kvalitativ metod för studien. Individuella intervjuer hade varken gett 

samma material eller någon diskussion. De yngsta tjejerna hade antagligen haft svårt att 

uttrycka sig på egen hand, då de tog hjälp av varandras resonemang för att komma fram till 

sina svar. Å andra sidan kunde resonemangen blivit självständigare och fyllda med egna 

åsikter om de blivit intervjuade individuellt.  

De äldre tjejerna var mer självständiga och hade säkerligen gjort bra ifrån sig i individuella 

intervjuer, men varje persons åsikt är en viktig del för att få en diskussion, vilket var det vi 

ville ha.  

 

En viktig del som vi missade från början var att ha en plan B redo. Med plan B menar vi ett 

eller flera andrahandsval av skolor att hämta respondenter från. Vi väntade för länge på svar 

från en skola, och när vi väl fick svaret, var det negativt. Allt för sent in i studieperioden fick 

vi ringa runt och försöka komma i kontakt med en ny skola som var intresserad av att ställa 

upp med frivilliga elever. Hela processen sköts fram och förseningar i datainsamlingen 

uppkom. Denna erfarenhet tar vi nu med oss till nästa gång vi ställs inför en liknande uppgift.  
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4. Beskrivande analys av tjejtidningar  
Sambandet mellan konsumtion och fantasi är viktigt för veckopressens överlevnad, då de är 

både en vara i sig och ett medium för försäljning, samtidigt som de är en uppsättning bilder 

och representationer (Hirdman, 2002; 37). 

 

FRIDA är en tidning för lite yngre tjejer i åldrarna 15-19. Tidningen innehåller allt som en 

tjejtidning ska innehålla; mode, skönhet, noveller, sex, pojkar, kändisar och skvaller.  

Vecko Revyn tillhandahar i stort sätt samma innehåll som FRIDA, men har en lite högre 

mognadsfaktor och äldre målgrupp, 18-25 år. 

Solo G har inte riktigt samma upplägg, den handlar mest om skvaller, kändisar och 

kändisarnas mode. Även om man inte tror det när man ser den, så riktar sig Solo G till samma 

åldersgrupper som Vecko Revyn. 

Tjejtidningar är i högsta grad bra på att ge dubbla budskap. I en och samma tidning kan vi 

ibland läsa artiklar om att man ska vara nöjd med sig själv som man är och några sidor senare 

ser vi artiklar om hur vi kan förändra och förbättra vår stil med mera. 

Vi valde att göra en beskrivande analys av  FRIDA nummer 20 och 23, Vecko Revyn nummer 

21 och 22, Solo G nummer 9 och 11. 

 

4.1 FRIDA 

FRIDA startade 1981 och döptes efter ABBA-Frida, som var mycket populär under 70 och 

80-talet. 

FRIDA uppmärksammas snabbt i tidningshyllan, med sina ljusrosa och ljusblå omslagsfärger, 

som vi menar attraherar en yngre läsare. Omslagsbilden är alltid av en kändis, men det som 

skiljer den från till exempel Vecko Revyn är att här får även killar vara med på omslaget, ett 

exempel är Idol-Danny på framsidan av FRIDA nummer 23, 2006. Valet av modell till 

framsidan har stor betydelse för försäljningen. De som kanske inte brukar köpa tidningen 

väljer att göra det ändå just på grund av att Danny är på framsidan. Det gäller att välja bild 

efter vem som anses snygg och aktuell just då. 

 

Man märker även på valet av annonsörer att reklamen i tidningen riktar sig till yngre. I 

nummer 20, 2006 är det reklam för Betty Boop-väskor, mobilsmycken och mobilväskor, rosa 

mobiler och mp3-spelare, samt olika mobilbilder som man kan beställa genom sms.  

Innehållet är helt klart för vuxet och moget för de yngsta tjejerna som läser den här tidningen. 
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Vissa av artiklarna verkar ha som mål att få ”barn” att växa upp snabbare. Medierna tjänar på 

att övertala vissa svaga grupper, såsom unga människor, att de behöver köpa saker och 

tjänster för att känna sig bekväma med sina kroppar. Mer och mer av reklamkampanjerna vi 

ser om mode och skönhetsprodukter riktar sig till barn, industrierna är mycket medvetna om 

den ökande shoppingviljan hos barn innan tonåren (Hesse-Biber, 1996; 97). Vi har redan sett 

utvecklingen ute i affärerna, då butiker bland annat har börjat sälja extra små bh:ar med Nalle 

Puh-tryck.  

En trettonåring ska inte behöva tänka på hur plutiga läppar hon har eller hur hon ska få det, 

som vi kan läsa i FRIDA nummer 23. Även om innehållet kan kännas för vuxet så är språket 

föryngrat, med exempelvis slangord och egna ord för vissa fenomen, till exempel pressy = 

present (nummer 20). Innehållet är bra för FRIDA:s egna uppsatta målgrupp, men tyvärr är 

det även mycket yngre tjejer som läser det också.  

 

Vi minns själva att vi läste FRIDA redan när vi var tolv år gamla, vilket vi tror förekommer 

även idag. Man kan tycka att vissa delar av tidningens innehåll är lite för grovt och allvarligt 

för små tolvåringar, bland annat sidan som heter ”Sexigt”. Där kan man läsa olika saker om 

sex som inte så många vet, samt olika tjejers pinsamma sexminnen.   

I FRIDA finns det olika spalter som behandlar olika ämnen, dit kan man skicka brev med sina 

frågor och vissa av svaren hamnar i tidningen. Den mest populära spalten är den som handlar 

om sex, som även har en helsida i tidningen till skillnad från de andra som bara har en halv. 

Det finns även en liten del av sexspalten där man kan få fråga Johan om hur killar tänker och 

fungerar.  

Innehållet i tidningen fortsätter i framsidans färgtema, och man använder sig av mycket fet 

och stor text med figurer som stjärnor runt om. Ibland består mittenuppslaget i tidningen av en 

poster på en kändis, i nummer 20, 2006 är det alla småflickors idol Hillary Duff som får äran 

att vara på storbild. I samma nummer är det även ett litet test där man testas i kändiskunskap, 

och en artikel om vanliga människor som berättar om hur det är att vara bästis med en kändis.  

 

4.2 Vecko Revyn 

Vecko Revyn startades 1933 och lanserades som en traditionell familjetidning, men senare 

antog den en mer ungdomlig och kvinnlig karaktär. Det skedde genom att man blev en mer 

bildbaserad tidning. Man lade fokus på film, mode och nöjesvärlden, både bild och 

textmässigt (Hirdman, 2002; 32) 
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Vecko Revyn, till skillnad från FRIDA, använder sig av både kända och okända männsikor 

till sina omslag. På 80-talet var det vanligt att omslaget pryddes med kändisar men under 90-

talet blev det vanligare och vanligare med anonyma fotomodeller på omslagsbilderna 

(Hirdman, 2002; 191). Vilket är väldigt bra eftersom man då inte köper tidningen på grund av 

vem som är på framsidan, dessutom är det inte alltid så att det finns en artikel inne i tidningen 

om den personen som är på omslaget. Omslaget blev också mer elaborerat och rubrikerna 

började skrivas i diverse färger, storlekar och stilar.   

  

På tidningens omslag och innehåll ser man att den riktar sig till lite äldre tjejer/kvinnor, 

eftersom den är väldigt stilren, vit och snyggt upplagd, men vi tror att många yngre tjejer 

köper den för att den är lite mognare och att den får de att känna sig lite mer ”vuxna”.  

Vecko Revyn är den tidningen som innehåller mest om sex, de har inte bara frågespalter, utan 

ibland även artiklar och olika tester- vissa mer fåniga än andra, ett exempel kan vara ett test i 

ett nummer av Vecko Revyn där man kan svara på frågor och få reda på om ens pojkvän är 

otrogen. Dock har dessa sidor minskat i antal sedan ny chefredaktör utsågs. Sexspalten hade 

tidigare även med en liten spalt som hette ”Fråga Lars”, vilket vi tyckte var väldigt bra, 

eftersom de som skickar in sina frågor ibland kan behöva ha en mans synvinkel på saker och 

ting. Det tjejer tror att killar tycker och det killar verkligen tycker stämmer inte alltid 

överrens, därför anser vi att Lars behövdes och fortfarande behövs, för att berätta hur det 

egentligen ligger till med den frågan.  

Författaren Anja Hirdman anser att spalter som ”sex och kärlek” har en mer upplysande och 

pedagogisk ton än övriga sidor i tidningen. Läsarna uppmuntras till att alltid tänka på vad de 

själva vill och inte oroa sig för vad som är rätt och fel. Dessa sidor är en av få saker som inte 

uppmanar till förändringar och förbättringar (Hirdman, 2002; 201). Ofta kan man läsa artiklar 

om hur man ska förändra sin klädstil, sin frisyr, sin kroppsform och vilka märken man ska 

välja bland smink och så vidare. Vi anser att Vecko Revyn har blivit både mer modeinriktad 

och mer utseendefixerad sedan bytet av chefredaktör skedde.  

 

Precis som FRIDA har Vecko Revyn bilder på sina medarbetare i början av tidningen. Även 

här ser vi en skillnad, vissa av de som jobbar med Vecko Revyn är mycket äldre än de som 

jobbar på FRIDA:s redaktion, vilket vi tror har betydelse för innehållet. Även reklamen i 

Vecko Revyn riktar sig till lite äldre, med underkläder och smink med en lite mognare touch 

och inget rosa. Vi ser också en skillnad bland modesidorna mellan dessa tidningar. Vecko 

Revyn:s kläder är mycket dyrare och vissa av dem är på mer exklusiva butiker, till skillnad 
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från FRIDA där mycket av modet kommer från budgetaffärer som H&M.  

Trots detta mognare yttre och innehåll är det ändå ett faktum att många yngre tjejer köper och 

läser tidningen. Vi har träffat tio sjuttonåringar som alla började läsa Vecko Revyn i samband 

med att de började på gymnasiet, då är man mellan 15 och 16 år gammal, vilket också innebär 

att de som läsare befinner sig ca 2-3 år ifrån Vecko Revyns uppsatta målgrupp. 

 

4.3 Solo G 

Solo G är en tidning som innehåller mycket skvaller, kändisar och mode. Det är en relativt ny 

tidning som ges ut två gånger i månaden av Frida Förlag AB. Solo G ger genom sin framsida 

intrycket av att vara precis det den är –en skvallertidning. Framsidan är över huvud taget 

väldigt ”plottrig” och lite förvirrande, det är svårt att fästa blicken på något eftersom det finns 

så väldigt mycket, både i text, färg och bild. Solo G riktar sig till kvinnor mellan 18-25 år, 

men layouten på den säger oss något annat. Med tanke på själva innehållet är det bra att den 

riktar sig till äldre, men om man tittar på framsidan ser den ut att rikta sig till ungdomar i 

tonåren, eftersom färgerna är rosa, röd, gul och ännu mer rosa, ungefär som FRIDA:s färger. 

Samhället har uppfostrat oss till att tro att rosa och andra ljusa färger är för tjejer och blått och 

de mörkare färgerna är för killar. Detta syns bland annat på barnavdelningen i klädaffärer. 

Färgerna appelerar unga tjejer/kvinnor, definitivt inte killar/män. De kan se att det är en 

tidning för det andra könet, och intresserar sig därför inte för den. Det rosa kan också finnas 

där för att markera barnslighet, att leva kvar i ett barbielandskap när man blivit äldre. Det kan 

handla om att efterlikna ett annat lands koncept, exempelvis de ungdomliga amerikanska 

skvallertidningarna. 

Trots utsatt målgrupp tror vi att det är många yngre tjejer som läser den, då den har ett väldigt 

attraktivt utséende för yngre tjejer. Direkt på framsidan kan man också se hur fruktansvärt 

utséendefixerad Solo G är. I nummer 9, 2006 kan vi läsa rubriker som ”Jag vill förminska min 

käke”-Jessica Simpson, ”Jag lever på bantningspiller”-Kate Bosworth, ”Vill jag fettsuga mig 

så gör jag det”-Carolina Gynning. Detta tycker vi sänder ut fel budskap till unga tjejer, som vi 

faktiskt tror läser den här tidningen. Att se de här bilderna och läsa artiklarna anser vi ger en 

skev kroppsuppfattning. En ung tjej ska inte behöva leva på bantningspiller för att kunna bli 

smal och känna sig vacker och nöjd med sig själv. Vissa tidningar behöver läsas med viss 

ironi, medan den åldersgruppen som läser detta magasin inte har kommit så långt i 

utvecklingen av sitt kritiska tänkande, vilket innebär att de tar åt sig precis det som står och 

inte funderar så mycket på exempelvis sanningsvärdet. 
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Ett återkommande fenomen i Solo G är tips om hur man gör för att se ut som kändisar och hur 

du kan bli en kändis. Det är artiklar som visar upp kändisars skönhetsknep och vilka varor och 

märken de använder i kläder, assecoarer, hår- och kroppsvård. Det är även en kändis make-

over i varje nummer, där en eller flera tjejer görs om till en kändis, ett exempel är i nummer 

11, 2006, där en tjej görs om till Paris Hilton, som vi inte anser vara en bra kändis att ta efter 

eller någon vidare bra förebild.  

Av de tidningar vi valt ut att analysera, är Solo G den enda som inte innehåller något om sex. 

Dessutom anser Solo G själva att de inte är en renodlad tjejtidning. Ur nummer 9, 2006; ”Solo 

G är inte en renodlad tjejtidning i dess klassiska mening, som till exempel Vecko Revyn, utan 

en för Sverige ganska så unik mix av kändisrapportering, mode och skönhet” –Johanna 

Söderlind, Chefredaktör Solo G. 

 

I Solo G nummer 11 berättar Angelica Rimér –nakenmodell känd från Big Brother och gift 

med flickfotografen Bingo Rimér så här; ”Jag tycker inte att utséendefixeringen är speciellt 

konstig, den är sund.” Det här citatet tyder på att även kändisarna själva inte är speciellt 

insatta i hur medierna framställer kroppsidealen eller vad som är normalt för en normal 

människa. Att vara sund handlar inte om att man ska vara snygg, det handlar om att ta hand 

om sig själv och må bra både psykiskt och fysiskt, att träna och äta rätt istället för att banta. 

 

Sammanfattnigsvis kan vi konstatera att tidningarna intresserar sig för mode och skönhet på 

mer eller mindre bra sätt. Vi ser inget fel i att tidningarna lägger stor vikt på mode och 

skönhet, då det är det unga tjejer ofta är intresserade av. Däremot är det valet av modeller som 

bekymrar oss.  

När vi var unga läste vi de här tidningarna och ansåg att de var vädigt bra. Vi vill även påpeka 

att de har förändrats markant under åren. När vi läste FRIDA låg fokusen på mer än bara 

kropp och skönhet. Man får dock tips om allt möjligt och ibland kan det vara kul att läsa om 

kändisar. Men den stora skillnaden på oss nu jämfört med då är att vi kan se bortom de 

människor/modeller som visar upp modekläder i medierna. Man kan köpa och använda dessa 

kläder utan att vara jättesmal. En viktig aspekt är också att det som skrivs inte alltid har det 

högsta sanningsvärdet, samt att vissa delar av tidningen måste läsas med ironiska ögon. 
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5. Analys av intervjuer 
Våra intervjuer var indelade i fyra teman; kropp och skönhet, sex och kärlek, kändisfixering 

och noveller och reportage. Varje tema hade ett antal frågeställningar som rörde just det 

temat, som vi sedan hade som diskussionsunderlag vid gruppintervjuerna. Vi har valt att 

redovisa vårat material efter de teman och indelningar som vi just nämnde. 

 

5.1 Allmänna förhållningssätt till tjejtidningar  

Alla tjejer vi pratat med/intervjuat läser tjejtidningar, dock är det olika tidningar som gäller 

för högstadieeleverna respektive gymnasieeleverna. De yngre läser FRIDA, medan de äldre 

läser Vecko Revyn. Det visade sig att ingen av respondenterna var intresserade av eller läste 

Solo G. Under intervjuernas gång bläddrades det i alla tre tidningar och det diskuterades även 

om innehållet i de nummer vi valt ut av varje tidning. Vi vet inte varför ingen av de 

deltagande är intresserade av att läsa Solo G på fritiden, men det kan bero på innehållet, som 

blev mycket diskuterbart hos en av de äldre grupperna. De reagerade starkt på vissa bilder av 

en svensk glamourmodell och hennes mycket framhävande och utmanande kroppsbilder.  

Även intresset skiljer åldersgrupperna åt. De yngsta tjejerna (fjorton år, årskurs 8) är mest 

intresserade av novellerna och modet i tidningarna, men de påpekade även för oss att hela 

tidningen är intressant att läsa. Sjuttonåringarna (2;a ring, gymnasiet) anser att skvallret är det 

som är mest intressant och roligt att läsa. Några av de äldre tjejerna framförde att novellerna 

inte är intressanta alls. Att de äldre läser Vecko Revyn och de yngre FRIDA tror vi beror på 

en mix mellan innehåll, språk och layout, som i Vecko Revyn är både vuxnare och stilrenare.  

 

Valet av det man läser beror också på ålder, med åldern skapar man olika prioriterings- och 

intresseområden. När man är yngre så läser man mer. Böcker, noveller och annat liknande är 

mer intressant, det vet vi själva av erfarenhet. Skvallerintresset kan också ha med åldern att 

göra, det är dock svårt att hitta en förklaring till varför. Enligt Joke Hermes ger läsningen av 

skvaller att man får en närhet till kändisarna, man får en inblick i deras liv och de blir som en 

nära vän (Hermes, 1997; 121). 

 

På frågan om tidningarna har någon betydelse för dem svarade de yngre att de får hjälp med 

att lära sig att sminka sig rätt. En av tjejerna nämnde också att vissa blir påverkade av det som 

står i tidningarna, men hon påverkades inte av modet eftersom hon ansåg sig ha en helt egen 

stil. Hennes kompis däremot använder vissa modeplagg som tidningarna visar, och blandar 
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sin egen stil med mode. Denna åsikt var gemensam för de flesta av tjejerna vi intervjuade. En 

mix av egen stil och mode är det ultimata för dem.  

 

De äldre tjejerna ser tidningarna som något lättsamt och avslappnande, något man läser när 

man inte orkar läsa en bok. De äldre har mer att göra i skolan och har kommit till det stadiet i 

sina liv då de vill göra bra ifrån sig och få bra betyg. Då fungerar tidningen ungefär som Tv;n 

-något man tittar på eller läser för att ta det lugnt, tänka på något annat och fly verkligheten 

för en stund. Tjejtidningar som text har ingen stor betydelse, men som ett vardagligt medium 

har de den betydelsen att de ger utrymme för en paus och ger avslappning men avbryter ändå 

inte ens ”schema”, eftersom de är lätta att lägga ifrån sig (Hermes, 1997; 144). För de yngre 

är det mer som ett hjälpmedel i vardagen, där man får svar på det man är intresserad av att få 

veta och hjälp med saker man inte kan eller klarar av. Tidningsläsandet är mer som en hobby 

eller ett fritidsintresse. 

 

Dessa tjejtidningar innehåller mycket bilder och mycket information. Men tror man på allt 

man läser? En av tjejerna i en av de yngre grupperna tror på vissa saker men anser att 

tidningarna ofta förvränger och överrdiver det de skriver. Hon nämnde artiklarna som 

Expressen skrev om Mikael Persbrant tidigare i år som något hon inte trodde på. De säger 

också att de litar mer på FRIDA än på Expressen. De äldre tjejerna litar inte riktigt på någon 

tidning, men de tror inte alls på Se & Hör och Hänt i Veckan. De sade att det kan vara kul att 

tro på det tidningarna skriver för att det kan vara så extrema saker. De anser sig ha blivit mer 

kritiska med åren, och tror inte längre på allt, som de gjorde när de var i fjortonårsåldern. De 

äldre tjejerna påpekade att de trodde mycket på tidningarna när de var yngre och gick på 

högstadiet, medan de yngre tjejerna försökte komma fram till ett svar som förklarade att de 

inte trodde på allt de läser, men svaren höll inte riktigt, de svävade bort lite från ämnet. Att de 

tror mer på FRIDA än Expressen visar att de tror mycket på det FRIDA skriver, Expressen är 

trots allt en nyhets- och informationstidning, som man börjar läsa när man blivit lite äldre. 

Den stora skillnaden mellan åldersgrupperna är att de äldre läser tidningarna med lite ironisk 

distans, vilket de yngre ännu inte kommit underfund med. 

 

Tidningarnas innehåll består av tips av olika dess slag, bilder på människor som är kända 

inom olika områden, och diverse modeprylar. Allt är dock inte bra för alla åldersgrupper att ta 

del av. De äldre tjejerna ansåg till exempel att vissa saker i Vecko Revyn var olämpligt för 

tolvåriga flickor att läsa, men det mesta bedömde de var lämpligt att ha med i tidningen så 
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länge man är medveten om att allt inte är precis som det står. De menade att vissa saker 

behöver läsas med lite ironi. Enligt oss är det på det här sättet som tidningarna arbetar. Man 

har med flit valt ett lite ”käckt” språk och en fånigt fräck stil, som de äldre tjejerna har 

förstått, medan de yngre tjejerna inte riktigt är medvetna om detta synsätt. Denna ton i språket 

används för att fånga in läsarna, samt för att visa att allt inte behöver tas på blodigt allvar 

(Curran m.fl, 1999; 262-263). De yngre fann det bra med alla tips som man får av tidningarna 

om hur man ska sköta om sin kropp, vilket egentligen var det motsatta till vad de äldre såg. 

De läste mellan raderna och kom fram till att tidningarnas budskap är att du ska vara mån om 

ditt yttre och att tidningarna tappar vikten av att även personligheten hos någon spelar stor 

roll. De äldre ansåg även att tidningarna är väldigt motsägelsefulla, då de har med artiklar som 

säger att du ska vara nöjd som du är, samtidigt som de har en annan artikel om hur du borde 

se ut och vara, och båda dessa finns med i samma tidning. Alla tjejerna var överens om att 

man på ett eller annat sätt ”påverkas” av det mesta i tidningarna, men att det sker på ett 

omedvetet plan. ”Man tror… att jag påverkas nog inte, men det gör man ändå.” 

Detta var vår hypotes från början, som vi nu fick lite bekräftelse för. Inga bevis är framtagna 

på att detta är fallet hos alla unga tjejer, men nu vet vi att det förekommer inom vissa grupper 

och att de själva är medvetna om det. 

 Vi frågade tjejerna vad man lär sig av tidningarna och en av de äldre svarade snabbt;  

”Hur man inte ska bli som person!” 

Man kan egentligen fråga sig varför dessa tjejer läser de här tjejtidningarna. Som vi tidigare 

nämnde använder de äldre tidningarna som avslappning och underhållning, medan de yngre 

läser dem för informationen. Det är också där vi kan se att de har olika prioriteringar och 

verklighetsuppfattningar trots att det bara skiljer tre år mellan dem. 

 

5.1.1 Kropp och Skönhet 

Tv, film och tidningar är fulla med olika kändisar –filmstjärnor, popstjärnor, fotomodeller, 

idrottare och tv-personligheter. Alla fyller olika funktioner för varje individ, det kan handla 

om nöje, intresse, information och identifikation med mera. De kan också ha en betydande 

roll och inflytande på vad man anser vara den ideala kroppen, både när det gäller ens egen 

kropp eller det motsatta könet (Bengs, 2000; 136). Många unga tjejer idag har någon 

idealkropp som de vill uppnå, som de kan få bilden av genom de olika kända personerna, som 

enligt många ser perfekta ut. Det finns många olika sätt att försöka nå sin idealkropp och det 

perfekta utseendet. För många går det så långt att de utvecklar anorexi, bulimi eller någon 

annan form av ätstörning, men det finns också de som har en mer hälsosam syn på sin kropp, 
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som använder träning istället för bantning. Vi vill dock lyfta fram att fenomenet 

träningsnarkomani är ett växande samhällsproblem.  

Vi förespråkar träning före bantning, men anser att inte heller det får gå till överdrift.  

 

Det visade sig att av de äldre tjejerna var alla träningsaktiva förutom en, vilket tyder på att de 

är ganska medvetna om kropp och hälsa, till skillnad från de yngre tjejerna, där bara två av de 

intervjuade utförde någon form av sportslig aktivitet. Alla av de äldre sminkade sig till 

vardags när de ska till skolan men inte om det är bad eller gymnastik första lektionen. En av 

de äldre tjejerna hade en speciell anledning till varför hon sminkar sig när hon ska till skolan; 

”Jag är mer, jag tänker ju på att min pojkvän och så är i skolan. Jag vill inte se ut helt så 

här... för han.”  

De flesta av de yngre sminkade sig, och det handlade mycket om svarta skarpa linjer av kajal 

under ögonen, medan de äldre hade mer nedtonad sminkning. Dettta kan bero på att tjejerna 

var nybörjare inom området eller vill uttrycka någon speciell åsikt eller känsla. Det kan tolkas 

på oika sätt, men sminkning hör ihop med identitet och fritidsintressen. 

 

Vi bad dem att berätta om vad de anser att det är för kroppsideal som råder idag, och alla 

svarade att det gällde att vara smal och ha stora bröst, vilket de varken ansåg var snyggt eller 

normalt.  

Det intressanta var att alla vi frågade sade att kroppsidealet var att man ska vara smal. Det 

tolkar vi som en rådande samhällsdiskurs. En av de yngre tjejerna vi intervjuade uttryckte sina 

tankar om kroppsidealet så här; ”Jag tycker inte det är jättesnyggt o va jättesmal o så, men det 

är många som tycker det så. Alla kändisar ser ut som de har anorexi.” 

Genom att medierna använder det idealet till bland annat sina bilder gör att det blir normalt. 

Trots att detta ideal finns återstår ändå valet för tidningarna att använda sig av tjejer med 

andra kroppsformer till att visa exempelvis kläderna i sina tidningar. Ingen normal människa 

som äter normalt och tränar i måttliga mängder ser ut som modellerna gör eller som idealet 

visar. Det är precis som de yngre tjejerna sade, det är bara kändisarna som gör det. En av de 

äldre tjejerna lade fram en mycket klok tanke;  

”Kändisarna har ju råd med personlig tränare, stylist, det är ju inte så konstigt att de ser så 

bra ut, det hade ju vem som helst kunnat om man haft en stylist.” 

Det hon sade är sant, och en ”vanlig” människa har inte tillgång till allt en kändis har. De har 

inte bara stylist, de har även dietister och personliga kockar. Det hör också på något sätt till 

deras jobb att vara attraktiva, med allt vad det innebär i dagens samhälle. Detta är nog en av 
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sakerna man drömmer om som ung, att själv kunna unna sig lyxiga saker och ta del av all 

stjärnglans och allt som kommer med kändisskapet.  

 

En av tjejerna i den äldre åldersgruppen tyckte att tjejer ska vara vältränade och hellre ha små 

och fasta bröst än stora. De yngre tjejerna jämförde idelaet med hur en kändis ser ut.  

De flesta av de äldre var nöjda med sina kroppar, men sa också att alla har något komplex, att 

det varierar från dag till dag hur man känner för sig själv. Det var en person som stack ut och 

hon sa så här; ” Jag är liksom så här bara kort och liten och knubbig. Så har det varit hela 

tiden. För mig är det lite ett problem, men folk säger åt mig hela tiden. Jag blir mer påverkad,  

jag känner av det, men jag tränar ju samtidigt så mycket så det är ju inte så att jag inte rör 

mig. Jag tror det börjar med att man har nån som man ser upp till. Om den klagar på nånting 

hos sig, då tänker man hur ser då jag ut?”  

 

Vi pratade med en grupp där alla var väldigt blyga och svåra att komma nära. De svarade 

väldigt kortfattat och verkade tycka att vissa frågor var obekväma, bland annat den om hur de 

ser på sina kroppar. De sade att de var ganska nöjda, fnittrade lite och sade sedan inget mer 

om det. Dock var det även bland de yngre tjejerna en person som stack ut och öppnade sig lite 

mer. Hon berättade om hur bilderna påverkar henne. ”Jag gillar inte mina höfter. Jag tycker 

de är för breda. Det är nog också det att man blir påverkad av tidningarna så att man tittar 

ner på sig själv också.” Om någon är jättesnygg på en bild, ser hon ner på sig själv och sin 

kropp. De här tankegångarna tror vi är vanliga hos unga tjejer. Hur man tycker och tänker om 

sig själv kan ha att göra med ens uppfostran, om man har haft bra människor runt omkring sig 

eller om man har blivit retad för någonting under sin uppväxt. När vi fortsatte diskutera ämnet 

var det en tjejs inlägg som fick oss att reagera; ”Man kan väl aldrig tycka att man är för 

smal”? Hon påpekade samtidigt att många anser att hon är för smal, vilket hon inte uppskattar 

att få höra. Antagligen förstår hon inte riktigt vad de pratar om eftersom hon själv inte delar 

deras åsikter om kroppen. De andra ansåg inte att det smala idealet är snyggt, medan denna 

tjej ser det som något att sträva efter. 

 

Dessa svar skapade många tankar i våra huvuden. Oavsett om du är lite mullig eller väldigt 

smal är det alltid någon som har en åsikt -finns det något lagom?  

Tjejen som tyckte att man aldrig är för smal har helt klart nappat på det kroppsideal som visas 

upp i media.   Vi hyser hopp om att hon har bra människor runt omkring sig som ser till 

hennes bästa. Hon var extremt liten och smal själv, och att hon kom med en sådan kommentar 
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skrämde oss. De andra som var med under intervjun höll inte alls med henne. Den äldre tjejen 

som inte var speciellt nöjd med sin kropp hade enligt oss en sådan kropp som vi skulle vilja 

kalla ”normal”. Är det pressen från medierna som får henne att tycka att hon inte är bra eller 

är det folket runt omkring henne? Hon påpekar att hon får dåligt självförtroende när andra 

smala tjejer säger att de har komplex för någonting eller när någon kompis påpekar sina 

komplex, fel och brister. 

 

Mode visade sig vara ett populärt ämne bland tjejerna vi intervjuade. Tjejtidningarna är som 

en modekatalog i mindre skala. Det var dock ingen av tjejerna vi pratade med som ansåg sig 

vara speciellt modemedveten, men att de ändå får tips från tidningarna om vad som är 

modernt. De äldre tittar mest på hur folk i skolan klär sig, och tycker att det är väldigt roligt 

med kläder, men att det är svårt att ha råd med allting. De berättade att de inte köper något 

bara för att det är inne och modernt, men att vissa kläder faktiskt blir snyggare om de är 

moderna.  

Det är mycket bilder i dessa tidningar och det är oftast modeller som visar upp modekläderna. 

Vilket kroppsideal tycker dessa unga tjejer att medierna visar upp? 

De äldsta tjejerna ansåg att fotomodellerna i tidningarna såg sjuka ut och att de inte kan förstå 

att det är de som står för idealet. De tyckte att det sänder ut fel signaler till tjejer, vilket 

resulterar i dålig självkänsla och dåligt självförtroende. De yngre sade att det bara är kändisar 

och de som vill vara som kändisarna som är så smala, och att de smala modellerna som visar 

kläderna ger dåligt självförtroende till dem som är lite kraftigare. Samhället gör en skillnad på 

folk. Det finns ”modeller” och så finns det ”mulliga modeller”, varför kan de inte bara tillhöra 

samma grupp, man kallar ju inte de ”vanliga” modellerna för ”smala modeller”.  

 

Tidningarna är fulla med tips av olika slag och de äldre tycker allra bäst om lyx –och budget 

sidorna där snygga kläder finns till ett billigare pris än lyxvarianten, som man kan köpa på till 

exempel h&m. De yngre tjejerna sade att man får tips automatiskt eftersom det står så mycket 

om till exempel mode i tidningarna, men det de gillar mest är tips om olika skönhetsprodukter 

och om hur man kan matcha kläder med varandra.  

Mycket av tidningarnas innehåll handlar om mode och kläder. Kläder kan du förändra varje 

dag, du kan ha en helt annan stil än du hade dagen innan, så kan du inte göra med exempelvis 

ditt hår. Kläder är ett sätt att uttrycka sig på, de avspeglar hur du känner dig och hur du mår 

den dagen. Genom att de får tips från de här tidningarna förstår vi att tidningarna har en 
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betydelse för dem. De behöver tidningarna för att kunna se vad de ska köpa nästa gång de är i 

affären. 

 

5.1.2 Sex och Kärlek 

Om vi jämför med tidningar från när vi var i tonåren fyller frågor och artiklar om sex 

tidningssidorna mer än förut. Vi kan se det på framsidorna, där frågor om sex sätter tonen och 

formar tidningarnas innehåll. Det mesta i denna tidningsvärld är uppskruvat, överdrivet och 

framställt med en lätt självironisk association (Curran m.fl, 1999; 247). Eftersom sex tar upp 

så mycket plats i dagens tjejtidningar ansåg vi att det var ett tema värt att ta upp, mycket för 

att se hur tonåringar resonerar i olika frågor gällande ämnet. 

När vi tog upp ämnet sex blev stämningen lite krystad i de yngre grupperna. Det märktes 

tydligt att de tyckte det var lite pinsamt att prata om det. Deras svar var mycket kortfattade 

och outvecklade. De sade att enda anledningen till att de läer sexsidorna är för att de läser hela 

tidningen, inte för att de är intresserade eller tycker att det är roligt. De äldre hade inga 

problem med att berätta och prata om att de läste sexsidorna. Det var inte det första de läste 

när de slog upp tidningen, men de läser dem i alla fall. De läser rubrikerna i sexspalterna och 

läser sedan svaren om de är intresserade.  

Man kan fråga sig varför de yngre tjejerna tyckte att det var pinsamt att prata om sex. Vi 

tolkar det som att de inte kommit lika långt i utvecklingen som de äldre, som inte hade några 

problem med att prata om sex på samma sätt som om de andra ämnena. När man är fjorton år 

är man i den åldern då man upptäcker nya saker, man befinner sig mellan barn och vuxen. Det 

kan också bero på att det är i den åldern man förbereder sig för att snart utforska den sexuella 

sfären. Att känna sig bekväm med sexfrågan handlar om hur mogen man är, hur långt man har 

kommit i sin mognadsprocess. De yngre tjejerna berättade ändå att de lär sig saker av 

sexspalterna i tidningarna.  

”Man får reda på olika saker, de skriver ju fakta om olika saker.” 

Den här tjejen menade att FRIDA;s sexsidor ger sanningsenlig och verklighetstrogen 

information, som hon ser som fakta inom ämnet, och ser på tidningen som en 

informationskälla. 

De ansåg också att dessa sidor är bra för unga tjejer som inte har några föräldrar att prata om 

sex med. De äldre tjejerna tyckte att det var bra att man kan få svar på sina egna frågor även 

om de inte själva skickat in frågan, vilket tyder på att många olika tjejer kan ha samma 

problem. De berättade också att de lärde sig mycket av tidningarna när de var yngre. De yngre 

lita helt och fullt på det FRIDA skriver, vilket tyder på att de kanske ännu inte upplevt sex 
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eller kärlek själva, och vet därför inte hur det är eller borde vara. I tidningarna kan det ofta 

förekomma extrema problem i till exempel frågespalterna, och det är inte ofta dessa problem 

man som sexdebuterare möter. När det är så extrema fall ska man inte tro att det är något 

vanligt förekommande bara för att den frågan togs med i tidningen. 

 

Att visa en rättvis bild av sex för unga tjejer kan vara svårt, men de yngre tjejerna menade att 

FRIDA var mycket bra och den mest realistiska tidningen av alla tjejtidningar. De äldre 

tjejerna ansåg att de yngsta tjejerna som läser FRIDA egentligen inte ska behöva oroa sig över 

sex och liknande saker eftersom de är så unga. Att de yngres syn skiljer sig från de äldres 

gällande denna fråga kan bero på det vi nämnde ovan, att de yngre ännu inte upplevt den 

delen av livet. De äldre tjejerna är sjutton år och har säkerligen tagit sina första steg mot ett 

”aktivt” sexliv. Enligt oss befinner sig den största läsarskaran av FRIDA i åldrarna 12-15, 

vilket även de äldre tjejerna höll med om, alla läste den när de var i den åldern. Vi instämmer 

också helt i att de allra yngsta läsarna inte ska behöva tänka på eller oroa sig över ämnet sex 

innan de ens hunnit nå tonåren. 

 

Vi diskuterande också om tjejerna blir pressade av medierna till att testa vissa saker gällande 

sex, och en av tjejerna svarade så här;   

”Det är ju inte bara media… det är tryck överallt ifrån. Ja du har inte haft sex än, typ så. Så 

asså… det är alltid nån som är på en hela tiden. Man kanske blir lite påverkad av det, hon 

har vart med om mycket mer än vad jag har o så. Dessa saker är lite överdrivna ibland.”  

Enligt henne är det tryck överallt ifrån och inte bara från medierna -kompisar och 

klasskamrater pressar också. Hon blir stressad av vad andra gjort och ville också vara lika 

erfaren som dem. De äldre trodde att man blir pressad av vissa reportage i tidningarna, men 

aldrig av frågespalterna, då man alltid får råden att vänta och sällan blir uppmuntrad att göra 

saker man inte är redo för. När vi ändå var inne på sex ämnet passade vi på att fråga när de 

tyckte att det var lagom att bli av med oskulden. De flesta tyckte att det var en mognadsfråga, 

det är bättre att vänta för länge och man bör vara i ett seriöst förhållande. De äldre ansåg att 

man i alla fall ska ha fyllt femton år, precis som lagen säger.  

När de yngre tjejerna berättade att man blir pressad från alla möjliga håll gällande sex började 

vi fundera över om det är så att man som ung tjej i dagens samhälle behöver någon slags 

mental styrka för att kunna motstå pressen och våga gå sin egen väg?  

Det var ändå starkt av de fjortonåriga tjejerna att de ansåg att man skulle vara mogen och i ett 

seriöst förhållande innan man bestämmer sig för att ha sex med någon.  
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Eftersom vissa tjejtidningar innehåller mycket sex, frågade vi tjejerna om de bedömer att det 

borde finnas åldersgräns på de tidningarna. De yngre tjejerna menade att det var som i 

oskuldsfrågan, att det handlar om mognad, men de sa också att de inte tror att de minsta 

tjejerna alltid förstår det som står i tidningen och att det då kan vara dåligt för dem att läsa 

sådant. Gymnasietjejerna var tveksamma om åldersgränserna, men en av tjejerna var mycket 

bestämd med att hon absolut inte vill att hennes tolvåriga lillasyster ska läsa allt som står i 

exempelvis FRIDA. De berättade också att de tror att det kan finnas föräldrar som köper 

FRIDA till sina döttrar för att slippa prata om sex med dem. De menade att det blir lättare för 

föräldrarna att ge sina barn en tidning som behandlar ämnet, så att de kan läsa om det och lära 

sig på egen hand. Föräldrarna fungerar inte längre som självklara förebilder och gränssättare, 

och de kan själva känna sig förvirrade i vår kultur som i stort sett blivit som en stor djungel, 

där många normer och budskap flödar (Ganetz, 1991; 10). De äldre tjejerna ansåg att det finns 

bättre och mer oskyldiga tidningar för yngre tjejer att läsa, ett exempel är ”Julia”, och vad kan 

vara bättre för en liten söt tjej att läsa än en tidning om roliga prylar, skolan och söta små 

djur? 

Det ter sig väldigt vanligt att anse att andra blir mer påverkade än en själv. 

 

5.1.3 Kändisfixering 

Kändisar tar stor plats i dagens tjejtidningar. Det har blivit lite av en trend att följa med i 

kändissvängen och prata om vad vissa kändisar gjort och liknande. Tidningarna blir som en 

virtuell verklighet (fantasivärld). Du och dina kompisar läser om allt nytt som hänt alla 

kändisar och diskuterar sedan detta när ni träffas, precis som om ni varit med om händelsen 

själva, och kändisarna blir som era ”vänner”. De yngre tjejerna påpekade att det var viktigt för 

dem att få veta om det hänt någonting i kändisvärlden, till exempel att någon kändis var 

onykter och bröt armen.  

”Om det händer saker vill man ju veta om de saker som händer.” 
”Det är ju kul o läsa om de skämt ut sig. Om några blitt tillsammans eller så.” 

Många som läser skvaller får en tillfredsställelse av att känna sig involverade i kändisarnas 

liv. De får njuta av glitter och glamour, samtidigt som de får information ”inifrån” den rika 

och mäktiga världen (Hermes, 1995; 123-124).  De äldre tjejerna ser detta fenomen på ett helt 

annat sätt. De menar att det är roligt att få se att kändisarna är som helt vanliga människor, 

som dig och mig. De följer inte kändisarna med vilje. Det blir automatiskt för att det finns där. 

Om det inte fanns, skulle de då inte bry sig? Antagligen inte. Medierna skapar ett behov hos 
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människan och ger en illussion av att det är människan som ber om det. De mest framträdande 

dragen i vår konsumtionskultur är den ökade tillgängligheten av varor, artiklar och 

upplevelser för oss att åtrå (Featherstone, 1994; 85). Det finns så otroligt mycket varor för oss 

att välja bland, vilket också gör att vi vill ha mer och mer av det som erbjuds, och kändisar i 

olika skepnader är en stor del av detta. 

Eftersom kändisarna förekommer så pass mycket i tidningarna kan man inte låta bli att 

influeras av deras sätt att vara och deras utseende. Det finns mer eller mindre bra kändisar att 

ta efter. En av tjejerna i den yngre gruppen berättade om ett dåligt inflytande många kändisar 

har på unga tonårstjejer; ”Det är många som känner så att de tittar på alla kändisarna i 

tidningarna o så och tänker då kan jag också se ut så typ… så börjar de svälta sig själva för 

att se ut som en kändis.”  

Många av kändisarna som exponeras i tidningarna har själva en skev kroppsuppfattning, som 

de sedan för över på tjejerna som ser de på bilderna och läser om dem. Detta är bara en av 

flera saker som kändisbilderna kan bidra till. 

Kändisarna i tidningarna blir förebilder för dem som läser tidningana och uppfattas av de 

unga tjejerna som coola och som någon de ser upp till och vill vara som. Alla tjejer vi pratade 

med nämnde Paris Hilton som den mest förekommande kändisen och som en dålig förebild.    

”Paris Hilton…asså…för vissa är hon kanske en bra förebild, men jag tycker att hon bara är 

överdriven.” 

”Just såna som Paris Hilton som bara tänker på sitt utseende o så, så är det såna som ser upp 

till dom o dom blir ju likadana.” 

De flesta menade att en bra förebild ska vara någon som man kan ta på allvar, som står för 

vad de säger och som inte har som mål att vara som alla andra. Det gavs exempel på Pink, 

Beyoncé och Gwen Stefani. Alla dessa är starka kvinnor som slitit hårt för sin plats i 

rampljuset.  

 

I frågan gällande trovärdighet i tidningarnas reportage skilde sig åsikterna mellan grupperna. 

Den ena yngre gruppen ville att det skulle vara väldigt detaljrikt och inte bara vara lösa fakta 

för att det skulle vara trovärdigt, de äldre ansåg att det var intervjuer som var mest trovärdiga, 

eftersom kändisarna själva berättat det som står där. En av de yngre tjejerna gav ett förslag på 

vad hon såg som trovärdigt; ”Typ om nån har köpt en jättedyr bil, det är ju trovärdigt för de 

kan ju göra det om de vill liksom, de har ju pengarna.” 

Det de äldsta tjejerna såg som minst trovärdigt är hårt retuscherade bilder, och när samma 

bilder används till helt olika händelser och texter. Det har blivit mer och mer vanligt med 
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retuscherade bilder, där fejkad perfektion visas upp. Man slätar ut linjer, döljer extra fett och 

förbättrar färger, helt enkelt förändrar bilden så att den mäter upp till dagens ideal. Vi anser 

att naturligt är det vackraste, vilket också var åsikten hos de äldre tjejerna vi intervjuade.  

 

Identitetsskapande är en viktig del i unga tjejers liv. När man är fjorton kan det vara svårt att 

veta hur man ska vara och se ut, eller hur man vill vara och vill se ut. Som hjälp för att hitta 

sig själv har många människor idoler som de ser upp till. De här idolerna får man ofta genom 

media -från tv, film eller tidningar. Att gå in och ut i idoler eller att tillhöra olika subkulturer 

är ett av alla sätt att pröva sig fram i tillvaron under sitt identitetsskapande (Ganetz, 1991; 11). 

När vi intervjuade de äldre tjejerna påpekade de att när de var yngre var det väldigt viktigt att 

de hade någon att vara som och se upp till. Det var vanligt att de tog efter kändisar. Två av de 

yngre tjejerna berättade om att de tidigare varit hiphopare, men bytte stil och musiksmak 

eftersom deras idol svek dem, de menade också att musiksmak och klädstil hör ihop och är en 

stor del av identitetsskapandet. Det är väldigt vanligt bland ungdomar över lag att byta stil, 

ibland från den ena månaden till den andra –ena dagen är man hårdrockare, och andra dagen 

är man hiphopare. Detta har att göra med mediernas betydelse för ungas stilskapande inom 

ungdomliga subkulturer. Forskare från Birminghamskolan fann på 70-talet, ett samband 

mellan utseende, beteende, musik och samhällsproblem. Det hela handlade om subkulturer, 

som alla hade olika inriktningar, åsikter, stilar och platser i samhället (Ganetz, 1991; 11-12). 

En av de äldre tjejerna nämnde en enligt henne mycket viktig förebild i sitt liv, och det är 

hennes fyra år äldre syster. Enligt Hillevi Ganetz är det inte alltid en popstjärna eller någon 

annan kändis som är idoler för unga tjejer, det är också vanligt att man ser upp till någon inom 

sin familjekrets, som till exempel sin syster (1991; 10). 

 

5.1.4 Noveller och Reportage 

I de tidningar vi valt att studera och använda vid våra intervjuer, är det bara FRIDA som har 

noveller i varje tidning. Solo G har aldrig noveller, och Vecko Revyn brukar ibland ha 

novelltävlingar då man får skicka in det man själv skrivit. Novellerna handlar om olika saker, 

men det mest förekommande är kärlek och sex. Det framgick dock genom intervjuerna att det 

var just dessa ämnen som intresserade tjejerna allra mest.  

Hillevi Ganetz intervjuade i sin studie om romantisk litteratur, flickor mellan 14 och 18 år, 

som alla var engagerade läsare. Hon menade att de som läste fick ett känslomässigt 

engagemang och levde sig in i skeendet och känslan i händelsen (Ganetz, 1991; 99 och 107). 

Det var mycket populärt med noveller hos fjortonåringarna vi träffade, varav en av dem ansåg 
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att det borde vara fler noveller i varje tidning, dock märkte vi att intresset för noveller började 

avta redan i sjuttonårsåldern hos dem som vi intervjuade, då de inte längre läser noveller. 

Anledningen till att de äldre inte läser noveller kan helt sonika bero på att de läser Vecko 

Revyn, som inte innehåller några noveller. De läser tidningarna för avslappningens skull och 

vissa av dem ansåg att novellerna är för långa för att räknas som lättsamma. Reportagen i 

tidningarna läses av båda åldersgrupperna och intresseområdet där skilde sig inte så mycket. 

Alla vill läsa allvarliga reportage som handlar om männsikor som råkat ut för svåra olyckor 

eller drabbats av annorlunda sjukdomar. Förutom det gemensamma intresset var de äldre 

intresserade av lite vuxnare ämnen. De ville ha mer reportage om resmål världen över. Det 

som var karaktäristiskt för de yngres svar var att de även var väldigt intresserade av reportage 

om kändisar. Av många svar vi fick av de yngre tjejerna kan vi se en röd tråd –kändisintresset.  

 

5.2 Diskussion av intervjuer 

Genom vår frågeställning ville vi få fram vilken betydelse tjejtidningar har för unga tjejer i 

tonåren och svaren blev mäkta intressanta.  

Efter att grundligt gått igenom och med hjälp av hermeneutiken tolkat svaren vi fått i våra 

intervjuer är vi nu på det klara med att intresseområden och tidningarnas betydelse skiftar 

kraftigt mellan åldrarna. Trots att det bara är tre år mellan våra yngsta och äldsta, kunde vi 

ändå se en märkbar skillnad gällande en rad olika faktorer. De uppfattade många av frågorna 

på olika sätt och såg väldigt annorlunda på tidningarnas sanningsvärde och betydelsen av 

innehållet. Vi gick ut på fältet med hypotesen att de flesta tjejer som befinner sig i tonåren 

känner viss press av tidningarna gällande kropp och skönhet och att det kunde finnas en 

möjlighet till att de har betydelse i en ung tjejs skapande av en identitet.  

 

Ingen av de vi intervjuade har erfarenhet av att bo i ”storstaden”. Vi tror att svaren hade sett 

annorlunda ut om vi hade intervjuat unga tjejer som bor i till exempel Göteborg eller 

Stockholm, då vi tror att pressen gällande bland annat utseende är större i storstäder som har 

sin ”plats på kartan”. Detta är dock inte vetenskapligt bevisat, det är enbart en slutsats vi 

dragit själva. De yngsta kallade till och med sitt bostadsområde för ”byn”, vilket vi tolkar som 

ett mycket litet samhälle.  

 

En av de största skillnaderna mellan åldersgrupperna var tidningarnas betydelse. De yngsta 

lusläste tidningen och fick stor lärdom inom olika områden, medan de äldre bara läste dem 

om de kände för att koppla av eller om de inte orkade läsa en bok. Vi drar slutsatsen att åldern 
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spelar en stor roll för vad som är intressant och vad som har betydelse i tidningarna. 

Åldersfrågan blev genomgripande över hela studien, den kom ofta på tal då vi diskuterade 

skillnaderna i åldersgrupperna, med varandra men också i intervjusituationerna i 

fokusgrupperna. En av de äldre tjejerna vill inte att hennes tolvåriga syster ska läsa vissa sidor 

i FRIDA, eftersom hon anser det vara för grovt. Åsikter förändras genom åren, när hon själv 

var tolv läste hon FRIDA och hade inget emot innehållet då hon tyckte det var lärorikt och 

intressant, och ansåg att hon var mogen för det. Nu när hon blivit äldre däremot anser hon att 

det faktiskt var för grovt och att det inte är på sin plats att läsa om sex när man endast är tolv 

år gammal. När man är liten är det alltid det förbjudna som är roligt och spännande. 

 

Innan vi äntrade fältet hade vi i bakhuvudet satt upp en bild för den stereotypa tonårstjejen. 

Vår bild av denna tonåring var en naiv och lättpåverkad ung tjej som tog åt sig det mesta av 

mediernas budskap. Dock finns nog denna tjej någonstans därute, men de vi träffade levde 

inte upp till den bilden, vilket var en väldigt positiv överraskning. Visserligen berättade de att 

de blev ”påverkade”, men de var ändå medvetna om det. Enligt Bengs finns det fler 

förklaringar till varför medierna har så stort inflytande på unga mnänniskor, en av de kan vara 

det faktum att dagens ungdomar är medvetna om mediernas effekt gällande kropp -och 

skönhetsidealen (Bengs, 2000; 133). Denna effekt är på ett sätt medveten hos ungdomar, men 

det är ändå svårt att veta exakt när det sker, när effekten får verkan.  

Vi vill åter igen påpeka att denna undersökning inte går att generalisera (se metod), vi kan 

aldrig veta säkert vad någon annan hade svarat.  

 

Stilarna mellan de äldre och yngre skilde sig markant inom flera områden. De äldre var mer 

modemedvetna och naturliga, samt mer nedtonade i sin sminkning, medan vissa av de yngre 

var kraftigt sminkade med svarta färger. Detta kan bero på åldern eller en vilja att uttrycka 

sig, då det bland annat inom vissa musikgenrer är vanligt med denna typen av make-up. 

 

Den gemensamma åsikten för alla deltagande var sexfrågan. Alla var överens om att sex är en 

stor sak, och att det är viktigt att vänta med sexdebuten tills man är i ett seriöst förhållande 

och känner sig helt redo. Vi anser att detta är en mycket hälsosam syn, och hoppas att de 

flesta tonåringar ser det på samma sätt. Det är självklart en individuell fråga, det går inte att 

sätta en precis ålder till när det är lagom att ha sex för första gången. 

Samtidigt som vi tycker att det var väldigt trevliga, smarta och ärliga unga tjejer vi träffade, är 

det ändå svårt för oss att bedöma sanningshalten i deras svar, mycket på grund av det vi sagt 
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tidigare –grupptrycket, dock var detta fenomen enligt oss mer förekommande hos de yngre 

tjejerna. Hade intervjuerna varit individuella hade de kanske varit mer bekväma med att 

berätta sina egna åsikter och vågat ta för sig mer, då de inte hade behövt dela 

uppmärksamheten och tankarna med någon annan.Det ser vi också som en åldersfråga. När 

man blivit äldre är det inte lika vikigt för dig vad alla andra tycker och tänker om dig. Man 

har blivit mer bekväm med sin person och är stark nog att stå för sina egna åsikter.  

 

 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med undersökningen var att få veta hur stor betydelse tjejtidningar har och inom vilka 

områden de ger råd och inspiration till unga tjejer. Vi var också mycket intresserade av om 

tidningarna har någon betydande roll i en ung tjejs identitetsskapande, och i så fall på vilket 

sätt detta ter sig.  

 

Eftersom man inom Culture Studies traditionen finner både Feminismen och 

Identitetsbegreppet, fann vi det självklart att Culture Studies skulle vara en övergripande del 

av studien. Att arbeta utefter dessa teorier gav oss en bra plattform att forska från. De tar 

tillsammans upp allt det som vi ansåg viktigt att studera inom ämnet vi valt. Inom Cultural 

Studies traditionen är man mycket intresserad av att forska kring de rådande kulturella och 

sociala fenomenen i samhället. Enligt oss är tjejtidningar både ett kulturellt och socialt 

fenomen. Kulturellt eftersom det är ett medium som behandlar olika kulturella faktorer, så 

som musik, mode och litteratur. Socialt för att man läser dem och sedan diskuterar innehållet 

med andra som också läst samma sak, på så sätt blir det ett socialt fenomen. Feminismen var 

viktig i studien eftersom vi behandlade ett medium som rör det kvinnliga könet. För att 

granska tidningarna och för att analysera tjejernas svar ansåg vi att Feminismen var viktig, då 

många unga tjejer inte insett hur mycket man egentligen kan åstadkomma och förändra i 

samhället och livet. Feminismen är också viktig för identitetsbegreppet, då tidningarna kan 

vara en viktig beståndsdel i övergången från ung tjej till ung kvinna. På ett eller annat sätt 

borde tidningarna vara medvetna om att de kan ha denna funktion på unga tjejer, vilket också 

borde resultera i ett bättre urval av publicerade bilder, för att bland annat bidra till ökat 

självförtroende hos de unga tjejerna som läser tidningarna. Till identitetsskapandet hör synen 

på ens egen kropp, och medierna har enligt oss en bidragande roll till hur man önskar se ut. 

Tjejer tenderar mer än killar att vara missnöjda med sina kroppar i tonåren. Medan killarna är 
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mer bekymrade över sin längd, oroar sig tjejerna för att de inte är tillräckligt små och smala. 

Den största oron för en ung tjej enligt Carita Bengs undersökning är storleken och formen på 

deras kroppar (Bengs, 2000; Inledning).  

 

Metodvalet känner vi även nu i efterhand var rätt väg att gå för oss. Enligt våra teorier 

behövde vi en kvalitativ metod, vilket det finns många inriktningar inom, varav vi valde 

fokusgrupper som intervjumetod. Hade vi valt enskilda intervjuer hade vi inte fått den 

dynamik mellan tjejerna som vi sökte efter. Det blev lättare att direkt se skillnader i svaren 

och det blev också lättare för tjejerna att öppna sig när de hade varandra att luta sig mot.  

Det de yngre tjejerna tar åt sig och lär sig av tidningarna nu, är samma saker som de äldre 

berättade var viktigt för de när de var i deras ålder. Slutsatsen vi drar av det är att när man 

kommer upp i äldre tonåren har man mottagit, bearbetat, och konsumerat färdigt det man 

ansåg viktigt när man var yngre. Tidningarna har inte längre betydelsen av att vara en 

kunskapslänk, ett så kallat infotainment, en blandning mellan kunskap och nöje. De har nu en 

mindre betydande roll och läses enbart för nöjes och avslappnings skull.  

Vi vill framföra att alla respondenter i denna studie ansåg skönhetsidealet i medierna vara fel 

och missvisande. Dock var det de ständigt förekommande bilderna som ändå berör tjejerna 

mest i deras syn på sina egna kroppar. 

 

Tillgången till medier är olika för alla människor. Alla har inte samma resurser eller lever 

under samma materiella förhållanden, detta påverkar identitetsskapandet (Thompson, 2001; 

261). En tjej som har råd att läsa Tjejtidningar går igenom en annan process under sitt 

identitetsskapande än den tjejen som inte läser tidningarna. Medierna har därmed ett djupt 

inflytande på identitetsskapandeprocessen (Thompson, 2001; 261). Vi har forskat kring 

mediet Tjejtidningar, och kan därför inte uttala oss om andra slags medier, men vi har dragit 

slutsatsen att tidningarna har en viss betydelse för identitetsskapandet hos unga tjejer. 

Identitetsskapandet är en process som fortlöper genom större delen av en människas liv, men 

går igenom sina största prövningar i tonåren. Tidningarnas betydelse i detta fall är spridandet 

av kändisar som för unga tjejer blir idoler, någon att se upp till och vilja vara som. 

Idolbegreppet förändras också med åldern. När man är i tretton-fjortonårs åldern är det 

verkligen en Idol. Det är inte bara någon man ser upp till, det är någon man tillägnar sitt rums 

väggar åt, någon man lägger sin månadspeng på, någon man pratar om hela tiden. När man 

sedan blir äldre och mognare får idolen en annan betydelse, det blir en förebild man dyrkar på 

ett helt annat sätt. Man ”utför” en mer smakfull idolverksamhet. Det är också viktigt att 
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poängtera att mode- och skönhetssidorna också har stor inverkan för identitetsskapandet.  

 

Kroppen har blivit något socialt, mycket på grund av att vi människor bedöms utefter hur vi 

ser ut, vilket kan ha både positiva och negativa effekter för individen (Bengs, 2000; 149). För 

dem som ser ”bra ut” enligt samhälles normer är det kanske inget större problem, men för de 

personer som har helt ”vanliga” utseenden och inte det bästa självförtroendet kan människors 

bedömningar verkligen skada. Bilder av smala kroppar och åsikter om hur vi bör se ut kastas 

på oss från många olika håll, inte bara från vår omgivning utan också från tidningarna. Om 

man från början har dåligt självförtroende och inte är riktigt nöjd med sig själv och sin kropp, 

blir det ännu värre när man sedan matas med alla bilder på perfekta kroppar och ansikten som 

förekommer i bland annat tidningarna. Just detta var fallet för två av tjejerna vi intervjuade, 

trots att de båda var normalbyggda och söta. Skulle deras självförtroende vara bättre om det 

var mer normalbyggda modeller i tidningarna, eller skulle någon annan bli missnöjd och få 

dåligt självförtroende då? Oavsett om man blir uppmanad till att älska sig själv och vara nöjd 

som man är kan idealet inte innefatta alla kroppsformer. Det man kan göra för att skapa någon 

form av jämlikhet är att visa mångfald och undvika kategorisering av litet och stort.  

 

Det görs stor skillnad mellan vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Medierna berättar 

genom symboliska former vad som är manligt och vad som är kvinnligt, och detta spelar en 

stor roll för identitetsskapandet. Som ung är det lätt att bli förvirrad, mycket på grund av 

mediernas mixade budskap om hur man ska se ut och föra sig på det sätt ditt köns gränser 

tillåter (Thompson, 2001; 265). 

När det gäller det manliga är samhället mer förlåtande, det är okej att ha putmage och vara lite 

otränad. Massmedierna objektifierar och sexualiserar inte den manliga kroppen i samma grad 

som kvinnokroppen (Bengs, 2000; 147). För en kille är det okej att bara ha en snygg 

överkropp och ett vackert leende, medan tjejen gärna ska vara välsvarvad över hela kroppen 

samtidigt som hon ska ha ett vackert ansikte. Det är också olika utstyrsel som gäller för de 

båda könen gällande vad man ska ha på sig för att vara sexig. Tjejen anses sexig i en 

utmanande klänning eller ett par tajta jeans och en liten top, och killen ses som sexig i en 

välsittande kostym, tjejen ska helt enkelt vara mer avklädd och utmanande för att anses 

attraktiv och kvinnlig. Vem är det man gör sig fin för? En av tjejerna vi pratade med berättade 

att hon vill vara sminkad när hon går till skolan eftersom hennes pojkvän går på samma skola. 

Hon känner att hon vill vara fin inför sin partner.  I vår kultur är det väldigt vanligt att tjejer 

inte känner sig vackra och att de är missnöjda med sina kroppar, fram tills den dagen de får 
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erkännande från männen. Det kan räcka med att man blir utbjuden på en dejt eller får en snäll 

kommentar om ens utseende (Hesse-Biber, 1997; 77). Självklart vill vi att killar och de vi 

tycker om ska tycka att vi är fina, men det viktigaste är ändå att tycka om sig själv. 

 

Bilder på årtråvärda kvinnliga kroppar i medierna kan fungera som en manual för hur du ska 

se ut inom ditt kön. De definierar och formar vad som är kvinnlighet, samtidigt som de 

presenterar ideer om hur idealkroppen borde se ut. Ett ideal som framställs i medierna kan ses 

som viktigt på många sätt, det bidrar till jämförelser och kroppen och utseendet får större 

betydelse (Bengs, 2000; 145-146). Den här funktionen som medierna har är den största 

negativa effekten på självförtroendet, och en av anledningarna till att vi valde att studera 

ämnet närmre. På grund av svaren vi fick under intervjuerna, hamnade mest fokus på kroppen, 

mycket för att det ämnet tar mest plats i medierna framför allt i tjejtidningarna.  

 

Tjejtidningar som läses av unga tjejer som befinner sig mitt i sitt identitetsskapande, borde 

luta sig mer åt det feministiska hållet. Med tanke på att en tjetidningsredaktion till större delen 

består av kvinnor, och en av deras uppgifter är att stärka självförtroenden hos unga tjejer, kan 

man tycka att de borde tänka till en extra gång innan de publicerar vissa bilder och texter. 

Eftersom det mer och mer blivit mediernas arbete att uppfostra oss, ser vi att en sund bild på 

kvinnan, kroppen och skönheten ska vara självklar, framför allt i tjejtidningar som riktar sig 

till en sårbar grupp. 

 

Vi vill inte på något sätt uppmana till att bojkotta den här typen av tidningar, då vi själva ser 

det som underhållande att läsa dem. Vi anser däremot att man som läsare ska stanna upp 

ibland för att granska och kritisera delar av innehållet, för att få en sundare bild av 

verkligheten.  

 

7. Till vidare forskning 
Till vidare studenter och forskare som intresserar sig för liknande ämnen, kan vi 

rekommendera fokusgrupper som intervjuform, om man har lite tid men ändå vill få fram 

flera människors åsikter eller om man helt enkelt är intresserad av hur människor interagerar 

med varandra gällande ett specifikt ämne. Vi anser att fokusgrupper var ett bra val av 

kvalitativ metod och vi rekommenderar denna metod för alla som är intresserade. 
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Det lättaste sättet att komma i kontakt med unga människor är genom skolorna, vi 

rekommenderar dock att man försöker få en lärare som kontaktperson, då rektorerna nästan 

alltid är upptagna på annat håll med, enligt dem själva, viktigare saker. Ur ett etiskt perspektiv 

är det viktigt att aldrig glömma att föräldrars tillstånd behövs för att senare analysera och 

producera material från barn och ungdomar under arton år.  

För vidare forskning inom samma genre  kan det vara intressant att studera huruvida andra 

mediområden har inflytande och betydelse på unga människor i samhället. 

Genom analysen och svaren vi fått av våra intervjuer, hoppas vi att man kan få tips och 

inspiration om hur man kan bilda olika fokusgrupper för olika forskningsändamål, eller för att 

kanske utforma en enkät som rör samma ämne, då detta är ett ämne som är värt att fortsätta 

diskutera.  
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